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แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  สพป.มหาสารคาม เขต 3 
 

บทที่ 1 
บทนํา 

 
สภาพการจัดการศึกษา 

 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 เปนหนวยงานที่อยูภายใต 
การกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีอํานาจหนาที่ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  
พ.ศ.2560   ประกาศ ณ วันที่  22 พฤศจิกายน   พ.ศ.2560  ขอ 5 ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาม ี
อํานาจหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจาหนาที่ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี ้
 1. จัดทํานโยบาย  แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาใหสอดคลองกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา  แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และความตองการของ
ทองถิ่น 
  2. วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหนวยงานในเขตพื้นที่
การศึกษา  และแจงการจัดสรรงบประมาณที่ไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบ  รวมทั้งกํากับ ตรวจสอบ 
ติดตามการใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว 
 3. ประสาน  สงเสริม สนับสนุน  และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
 4. กํากับ  ดูแล  ติดตาม  และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา 
 5. ศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
 6. ประสานระดมทรัพยากรดานตาง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล  เพื่อสงเสริม สนับสนุนการ 
จัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
 7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา  และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
 8. ประสาน  สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น  รวมทั้งบุคคล  องคกรชุมชน  องคกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานศึกษาประกอบการ 
และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา 
 9. ดําเนินการและประสาน  สงเสริม  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขต 
พื้นที่การศึกษา 
 10. ประสาน สงเสริม การดําเนินการของคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน
ดานการศึกษา 

  11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองคกรหรือหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ  เอกชน   
และองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
 12.ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของหรือไดรับ
มอบหมาย 
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โครงสรางการบริหารงานสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 

คณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ ประเมินผล 

และนิเทศการศึกษา 

(ก.ต.ป.น.) 

กลุม 
อํานวย 
การ 

กลุม 
นโยบายและ

แผน 

กลุม 
สงเสริม

การศึกษา
ทางไกล 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร 

 

กลุม 
สงเสริม 

การจัดการ
ศึกษา 

กลุม 
นิเทศ 

ติดตาม 
และ

ประเมินผล
การจัด

การศึกษา 

กลุม 
พัฒนาครู

และบุคลากร
ทางการ
ศึกษา 

หนวยตรวจสอบภายใน 

สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

กลุม 
บริหารงาน

บุคคล 

กลุม
กฎหมาย
และคด ี

2 

กลุม 
บริหาร
การเงิน
และสิทน
ทรัพย 

คณะกรรมการลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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สภาพทั่วไป 
 
1. ที่ตั้ง  

  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  ตั้งอยูเลขที่ 354 หมูที่ 2     
ตําบลหัวขวาง อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม บนที่ราบสูงโคราชเปนพื้นที่กึ่งกลางภาคอีสาน 
เรียกวา สะดืออีสาน  อยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดมหาสารคาม หางจากตัวจังหวัด
มหาสารคาม ประมาณ 28  กิโลเมตร อําเภอโกสุมพิสัยมีพื้นทีจ่ํานวน 827.876 ตารางกิโลเมตร   

 
2. อาณาเขต 
   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 มีพื้นที่ครอบคลุม 4 อําเภอ      
34 ตําบล   479 หมูบาน   มี อาณาเขตติดตอ  ดังนี้ 
           ทิศเหนือ  ติดตอกับอําเภอเชียงยืน และอําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
           ทิศตะวันออก ติดตอกับอําเภอกันทรวิชัย และอําเภอเมืองมหาสารคาม 
           ทิศใต  ติดตอกับอําเภอบรบือ  อําเภอกุดรัง  จังหวัดมหาสารคาม 
           ทิศตะวันตก ติดตอกับอําเภอบานแฮด  และอําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 
 
3.  ภูมิประเทศ 

 พื้นที่อําเภอโกสุมพิสัย  เปนที่ราบสูง  พื้นที่เปนคลื่น ลุม ๆ  ดอนๆ  ไมมีภูเขา มีแมน้ําชี
ไหลผานแบงพื้นที่ออกเปน 2  สวน พื้นที่ดานตะวันออกเฉียงเหนือ และทิศเหนือของแมน้ําชี เปนที่ราบลุม
สวนมากเปนดินเหนียวปนทรายชาวบานเรียกวาขาทาม พื้นที่ทิศใตและตะวันตกเฉียงใตของแมน้ําช ีบริเวณ
ใกลแมน้ําเปนที่ราบลุม ดินเหนียวปนทรายเรียกวาขาทาม  แตพื้นที่ที่ไกลออกไปจากแมน้ําชี พื้นที่สวนมาก
เปนดินทรายแหงแลงชาวบานเรียกวาขาโคกพื้นที่บางสวนจะเปนเนินสูงสลับกับที่ลุมเหมือนลูกคลื่น 
 

 

4. สภาพการปกครองพื้นที่/ประชากร 
 ตารางที่  1  แสดงขอมูลสภาพการปกครอง พื้นที่/ประชากร  

อําเภอ 

การปกครอง 
พื้นที่ 

ตาราง กม. 
ประชากร 

(คน) 
ระยะหาง

จาก
จังหวัด 

จํานวน
ตําบล 

จํานวน
หมูบาน 

เทศบาล อบต. 

โกสุมพิสัย 28 17 231 1 17 827.876 110,935 
เชียงยืน 50 8 116 2 7 289.00 56,449 
กุดรัง 40 5 85 - 5 267.00 37,198 
ชื่นชม 75 4 47 2 2 113.00 24,693 

รวม 34 479 5 31 1,496.876 229,275 
ขอมูลประชากร ณ ธันวาคม  2559 
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ขอมูลพื้นฐานทางการศึกษา 
 

ขอมูลทั่วไป 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  จัดตั้ งขึ้นตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ปรับปรุงแกไขการกําหนดเขตพื้นที่การศึกษา และกําหนดเขตพื้นที่การศึกษา
เพิ่มเติม พ.ศ. 2551  ลงวันที่  18  มกราคม  2551  มีผลบังคับใช ตั้งแตวันที่  4  กุมภาพันธ  2551      
จัดการศึกษา 3 ระดับ ประกอบดวย  ระดับปฐมวัย  ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนตนตาม
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ดําเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีอําเภอในเขตบริการ 4  อําเภอ ประกอบดวย อําเภอโกสุมพิสัย  อําเภอเชียงยืน 
อําเภอกุดรัง และอําเภอชื่นชม 
 

ขอมูลพื้นฐานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 

ตารางที่  2  แสดงขอมูลจํานวนบุคลากร 

รายการ จํานวน/หนวย 
1.สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 
  1.1 หนวยงาน/กลุม 
  1.2 โรงเรียนในสังกัด 

 
        10  

145  

 
กลุม 
โรงเรียน 

2.หองเรียน    1,353  หอง 
3.นักเรียน 
       3.1 กอนประถมศึกษา 
       3.2 ประถมศึกษา 
       3.3 มัธยมศึกษาตอนตน   

   18,275  
     3,925 
   12,363 
     1,987    

คน 
คน 
คน 
คน 

4.ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  4.1 ขาราชการครูและบุคลากรในสังกัด 1,573  คน 
       4.1.1 ผูบริหาร 
       4.1.2 ครูผูสอน 
       4.1.3 พนักงานราชการ 
       4.1.4 ลูกจางประจํา  
       4.1.5 ลูกจางชั่วคราว 
 4.2 ขาราชการครูและบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  60 คน 
        4.2.1 ผูบริหาร 
        4.2.2 ศึกษานิเทศก 
        4.2.3 บุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2) 
        4.2.4 ลูกจางประจํา 
        4.2.5 ลูกจางชั่วคราว 

 
     

110      
1,133  

        17  
        48  
      265  

     
          2  

13  
        26  

1 
18  

 
 

คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 

ขอมูล  10 มิ.ย.61 
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ผลการดําเนินงาน 
 

          ในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ผานมา มีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
 

1.ดานคุณภาพการจัดการศึกษา 
  1.๑. ผลการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT)  ชั้นประถมศึกษาปที่  ๓   
    ปการศึกษา ๒๕๖๐  เปรียบเทียบระดับจังหวัด  ศึกษาธิการภาค  และสังกัด(สพฐ.)   
 
ตารางที่  3  ผลการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT)  ชั้นประถมศึกษาปที่  ๓   
               ปการศึกษา ๒๕๖๐  เปรียบเทียบระดับจังหวัด  ศึกษาธิการภาค  และสังกัด(สพฐ.) 
 

ดาน 

คะแนนเฉลี่ยรอยละจําแนกตามระดับ 

เขตพื้นที่ 
จังหวัด 

ศึกษาธิการ
ภาค 

สังกัด 
ประเทศ 

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

คะแนนเฉลี่ยรอยละ 52.77 52.76 51.55 51.94 52.67 
SD. 5.92 5.99 6.14 6.20 6.37 

ลําดับที่ ๒ ๖ ๘๕  
  ดานคํานวณ 
(Numeracy) 

คะแนนเฉลี่ยรอยละ 40.43 38.49 37.87 38.38 37.75 
SD. 5.95 5.97 6.16 6.25 6.26 

ลําดับที่ ๑ ๔ ๕๙  
  ดานเหตุผล 
(Reasoning 
Abilities) 

คะแนนเฉลี่ยรอยละ 46.37  46.69  45.52  44.98  45.31 
SD. 5.92  6.02  6.14  6.08  6.22 

ลําดับที่ ๒ ๕ ๖๔  
รวม

ความสามารถ
ทัง้ 3 ดาน 

คะแนนเฉลี่ยรอยละ 46.53  45.99  44.98  45.10  45.25 
SD. 15.43  15.57  16.11  16.21  16.57 

ลําดับที่ ๒ ๕ ๖๘  
 

อางอิง http://180.180.244.45/ExamWeb/AnnouncementExams/NTSAnnouncementExams.aspx?mi=48  
(๓๐  เมษายน  ๒๕๖๑)  

 

 จากตารางที่  3  ผลการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษา               
ปที  ๓  ปการศึกษา ๒๕๖๐  เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบในระดับจังหวัด ศึกษาธิการภาค  และ
ระดับประเทศ  พบวาคะแนนเฉลี่ยรอยละรวมทั้งสามดาน  สูงกวาทุกระดับ    
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 1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา   
ปที่ 6    
 

            ตารางที่ 4 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)  ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่  6   ปการศึกษา  2560   
 

กลุมสาระสาระการเรียนรู 
    ป กศ. 
   2559 

ป กศ. 2560 
พัฒนา 

เปรียบเทียบระดับ 
สพฐ.    ระดับเขต      ระดับ สพฐ. 

ภาษาไทย 53.37 45.87 45.29 -7.5 0.58 
คณิตศาสตร 37.12 35.77 35.55 -1.35 0.22 
วิทยาศาสตร 40.04 38.25 38.13 -1.79 0.12 
ภาษอังกฤษ 28.71 31.25 32.83 2.58 -1.58 

เฉลี่ยรวมทุกกลุมสาระ 39.81 37.79 37.93 -2.02 -0.17 
  

จากตารางที่  4  พบวาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ของนักเรียน                
ชั้นประถมศึกษาปที่  6   ปการศึกษา  2560  เมื่อเปรียบเทียบระหวางปการศึกษา  2559 กับ 2560 
คะแนนเฉลี่ยโดยรวมลดลง เมื่อพิจารณารายกลุมสาระการเรียนรู  พบวา กลุมสาระการเรียนรูภาษา
ภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น นอกนั้นลดลง   เมื่อเปรียบเทียบกับระดับ สพฐ.พบวาภาพรวมต่ํากวา
ระดับประเทศ เมื่อพิจารณารายสาระพบวา สาระภาษาไทย สาระคณิตศาสตร และสาระวิทยาศาสตร สูง
กวาระดับ สพฐ. สวนสาระภาษาอังกฤษต่ํากวาระดับ สพฐ. 
 
      1.3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  
3  ปการศึกษา  2559 
    ตารางที่  5 แสดงแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ปการศึกษา  2560  
 

กลุมสาระสาระการเรียนรู 2559 
2560 

พัฒนา 
เปรียบเทียบ
ระดับ สพฐ. ระดับเขต ระดับสพฐ. 

ภาษาไทย 42.20 44.06 48.77 +1.86 -4.71 
คณิตศาสตร 24.25 21.23 26.55 -3.02 -5.32 
วิทยาศาสตร 32.12 29.75 32.47 -2.37 -2.72 
ภาษาอังกฤษ 26.86 27.25 30.14 +0.39 -2.89 

เฉลี่ยรวมทุกกลุมสาระ 31.36 30.57 34.48 -0.79 -3.91 

 
           จากตารางที่  5  พบวาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ของ
นักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ปการศึกษา  2560  เปรียบเทียบระหวางปการศึกษา  2559 กับ 
2560 พบวา    
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คะแนนเฉลี่ยโดยรวมลดลง เมื่อพิจารณารายกลุมสาระการเรียนรู  พบวา กลุมสาระการเรียนรูที่มีคะแนนสูง 
ขึ้นคือ กลุมสาระเรียนรูคณิตศาสตร และกลุมสาระวิทยาศาสตร  กลุมสาระที่ลดลง คือ กลุมสาระภาษาไทย
และกลุมสาระภาษาอังกฤษ เมื่อเปรียบเทียบกับ ระดับ สพฐพบวาภาพรวมลดลงทุกกลุมสาระ 
 

  1.4 ดานการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
             ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  
เขต 3 ไดดําเนินโครงการ/กิจกรรม ตาง ๆ เพื่อใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมเรียนรูใหกับนักเรียนไดเรียนรูและ
ฝกปฏิบัติ ไดแก  

1) โครงการขบัเคลื่อนคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการสูการปฏิบัติในสถานศึกษา  
                     2) กิจกรรมพัฒนางานสภานักเรียน ซึ่งเปรียบเสมือนเวทีสําหรับฝกใหนักเรียนเปนนัก
ประชาธิปไตยอยางแทจริง คือ รูจักการเปนผูให ผูรับ ผูนําและผูตามที่ดี มีความรับผิดชอบในหนาที่และเปน
ประโยชนในการปกครองโดยชวยแบงเบาภาระของครูไดเปนอยางมาก อีกทั้งยังเปนกิจกรรมที่สงเสริมให
เกิดการเรียนรูและเขาใจวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย มุงเนนใหเด็กคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน เปนสมาชิก
ที่ดีของสังคม และสงเสริมความสามัคคีในหมูคณะ อีกทั้งสงเสริมการเรียนการสอนตามหลักสูตรปจจุบันที่
มุงเนนความเปนไทย ความเปนพลเมืองที่ดีของชาติ  

           3) โครงการพัฒนากิจการลูกเสือเนตรนารี  ยุวกาชาดและผูบําเพ็ญประโยชน เพื่อให
ลูกเสือ-เนตรนารี ไดฝกความอดทนความมีระเบียบวินัย รูจักชวยตัวเอง รูจักอยูและทํางาน รวมกับผูอื่นเปน
พลเมืองดี  รูจักชวยเหลือสังคมดวยความเต็มใจ  เพื่อใหลูกเสือเนตรนารีไดพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจาก
ประสบการณตรงและเรียนรูเพิ่มเติม 

  4 ) โครงการขับเคลื่อนศาสตรพระราชาสูสถานสถานศึกษา และการเรียนรูโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ    
    1.5 ผลการแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปการศึกษา 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
จํานวน 216 กิจกรรม   
    1) เหรียญทอง  จํานวน  113  กิจกรรม ประกอบดวย 
    - เหรียญทองชนะเลิศ จํานวน   3  กิจกรรม 
    - เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 1  จํานวน     1  กิจกรรม 
    - เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 2  จํานวน     2  กิจกรรม 
    - เหรียญทอง          จํานวน 107  กิจกรรม 
     2) เหรียญเงิน          จํานวน    51 กิจกรรม 
     3) เหรียญทองแดง                      จํานวน   33  กิจกรรม 
     4) ไดเขารวมกิจกรรม                      จํานวน   19  กิจกรรม 
 
2. ดานโอกาสทางการศึกษา 
  2.1 ประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑการศึกษาภาคบังคับ เขาเรียนตอในชั้นประถมศึกษาปที่ 
1 คิดเปนรอยละ  100 
  2.2 มีอัตราการศึกษาตอของผูเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปที่ 6 คิดเปนรอยละ 100 และ
มัธยมศึกษาปที่ 3 คิดเปนรอยละ  96.25 
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  2.3 ผูเรียนที่จบมัธยมศึกษาปที่ 3 ศึกษาตอในสายอาชีพคิดเปนรอยละ 28.37 
  2.4 เด็กพิการ เด็กดอยโอกาสที่มีความสามารถพิเศษ ไดรับการชวยเหลือและสงเสริมศักยภาพ
คิดเปนรอยละ 100 
  2.5 อัตราการออกกลางคันลดลงอยางตอเนื่อง โดยในปการศึกษา 2560 มีอัตราการออก
กลางคันของผูเรียน คิดเปนรอยละ  0.03 ซึ่งลดลงจากปการศึกษา 2559 คือ รอยละ 0.42 
      ไดดําเนินโครงการ/ กิจกรรมเพื่อแกไขปญหา ดังนี ้

    1) โครงการติดตามประชากรวัยเรียนผานเครือขายชุมชนและครุประจําหมูบาน 

     2)โครงการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนสูความยั่งยืน โดยใชโปรแกรม Stucare 4s 

    3) กิจกรรม 1 เดือนสําคัญ 1 เดือนพิเศษ  ดวยการมอบทุนการศึกษาจากผูมีจิตศรัทธา  
ที่มีวันเดือนในแตละเดือน มีการสมทบทุนสรางบานใหเด็กกลุมดอยโอกาส 
  4) โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา จัดอบรมใหนักเรียนในสังกัด
ไดมีความรู ความเขาใจ และความตระหนักถึงภัยอันตราย และความเสี่ยงที่เกิดจากปญหายาเสพติด เพื่อให
ผูเขารับการฝกอบรมเกิดการเรียนรูและรูจักสรางเสริมทักษะชีวิตโดยการใชกระบวนการของลูกเสือมาปรับ
ใชในการดําเนินชีวิตประจําวันเพื่อปองกันตนเองใหหางไกลจากยาเสพติด 
    5) โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวม เพื่อพัฒนาครูผูสอนในการจัดการเรียน
การสอนตามแนวทางการดําเนินงานเพื่อชวยเหลือนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงตอความลมเหลวทางการเรียน 
 
3 ดานการบริหารจัดการ 
    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 มีการกําหนดนโยบาย 
และมีแนวทางการติดตามที่ชัดเจนทําใหผูเกี่ยวของมีความเขาใจและปฏิบัติไดตรงกัน บุคลากรที่เกี่ยวของ 
มีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย แนวทางดําเนินงานรวมกัน สถานศึกษามีแนวทางในการปฏิบัติงานที่
ชัดเจนบุคลากรมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานสถานศึกษาไดรับการสงเสริมและพัฒนาการ
ดําเนินงานดังนี้ 
 

   3.1   โรงเรียนขนาดเล็ก 

     3.1.1 ดานการบริหารจัดการ   
                           ในปงบประมาณ พ.ศ.2561 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม 
เขต 3 มีโรงเรียนขนาดเล็ก (มีนักเรียน 0-120 คน) จํานวน 96 โรงเรียน มีการบริหารจัดการ ดังนี้ 
                        1) โรงเรียนตามโครงการโรงเรียนใกลบาน (แมเหล็ก) จํานวน 1 โรงเรียน คือโรงเรียน
บานหนองหอย ( ปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปน โรงเรียนหนองหอยน้ําจอย คุรุราษฏรรังสรรค) มีโรงเรียนมาเรียน
รวม 1 โรงเรียน คือโรงเรียนบานน้ําจอย 

2) โรงเรียนเครือขายเรียนรวม ปการศึกษา 2561  มีโรงเรียนเรียนรวม ดังนี้ 
             2.1) เครือขายโนนโพนปอ ประกอบดวย โรงเรียนบานโนนคัดเคาคุยกอก , 

โรงเรียนบานโพนทอง และโรงเรียนบานปาปอ เปนการเรียนรวมทุกชั้นเรียน  

3.1.2 ดานคุณภาพการศึกษา 
                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 สงแสริมสนับสนุน 
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จัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (Distance Learning Television ; DLTV) เพื่อแกปญหาการขาด
แคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก ครูไมครบชั้นเรียนและครูไมตรงสาขาวิชา  

 

          3.2 การประกันคุณภาพการศึกษา 
  โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต  3  มีผล
การประเมินคุณภาพภายในจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาของเขต
พื้นที่การศึกษาผานเกณฑ รอยละ 100  สถานศึกษาที่เขารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไดรับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา จํานวน 107 
โรง จากการเขารับการประเมิน 147 โรง คิดเปนรอยละ 72.79  
 
4. รางวัลและเกียรติบัตรที่ไดรับ 

 4.1 รางวัลแขงขันศิลปหัตถกรรมเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแขงขันตอสมการคณิตศาสตร   
(เอแม็ท ม.1- ม.3 ) โรงเรียนบานหนองกุงวันดีประชาสรรค 
 4.2 รางวัลแขงขันศิลปหัตถกรรมเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแขงขันสภานักเรียน ป.1-ป.6 
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่209 
 4.3 รางวัลแขงขันศิลปหัตถกรรมเหรียญทองชนะเลิศ  กิจกรรมการแขงขันสภานักเรียน ป.1-ม.3 

โรงเรียนบานหนองซอน 

 4.4รางวัลแขงขันศิลปหัตถกรรมเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ1 กิจกรรมการแขงขันขับรอยเพล
ไทยลูกทุงประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบานวังกุง 

 4.5 รางวัลแขงขันศิลปหัตถกรรมเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ2 กิจกรรมการแขงขันวรรณกรรม
พิจารณ ป.1-ป.3 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 

 4.6 รางวัลแขงขันศิลปหัตถกรรมเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ2 กิจกรรมการแขงขันออกแบบ
สิ่งของเครื่องใชดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ม.1-ม.3 โรงเรียนบานเชียงยืน 
 4.7 รางวัลโรงเรียนตนแบบลูกเสือ ป 2561 โรงเรียนบานแพงหนองเหนือ 
 4.7 รางวัลโรงเรียนตนแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ป 2561 โรงเรียนบานหนองซอน 
 4.8 รางวัลเหรียญทองอันดับ 1 ระดับประเทศ นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YU : Youth Counselor) 
ม.1-ม.3 ป 2561 โรงเรียนบานหนองซอน 
 4.9 รางวัลโรงเรียนตนแบบสภานักเรียน ระดับภูมิภาค ป 2561 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพ 
ที่ 209 
 4.10 รางวับ IQA Awards ป 2561 ระดับยอดเยี่ยม ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก โรงเรียนบาน
โชคชัย 

 4.11 รางวัลยอดเยี่ยม ศูนยการเรียนรูเด็กไทยแกมใสถวายเจาฟานักโภชนาการ ระดับประเทศ     
ป 2561 โรงเรียนบานวังยาววิทยายน 
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บทที่ 2 
นโยบายที่เกี่ยวของ 

………………………………………………………………… 
 

ยุทธศาสตรชาติ  20 ป (พ.ศ.2560 – 2579 ) 
 
  วิสัยทัศน  

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” 

 

 เปาหมาย 
  1.ความมั่นคง  
   1.1การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรียน และปจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ 
ทั้งมติิเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการเมือง  
   1.2ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยที่
เขมแข็งเปนศูนยกลางและเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคงเปนกลไกที่นําไปสูการ
บริหารประเทศที่ตอเนื่อง และโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล 
   1.3 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชน มี
ความเขมแข็ง ครอบครัวมีความอบอุน มีความมั่นคงของอาหารและพลังงาน  
   1.4ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานลารายงไดที่มั่นคงพอเพียงกับการดํารงชีวิต มีที่อยู
อาศัยและความปลอดภัยในชิตทรัพยสิน มีการออมสําหรับวัยเกษียณ 
   2.ความมั่งคั่ง  
   2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่องจนเขาสูกลุมประเทศรายไดสูง ความ
เหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรไดรับผลประโยชนจาการพัฒนาอยางเทาเทียมกันมากขึ้น           
         2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแขงขนสูง สามารถสรางรายได ทั้งจากภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศ และเปนจุดศูนยกลางของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคม  ขนสง การผลิต การคา 
การลงทุน และการทําธุรกิจ มีบทบาทสําคัญในภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธทางเศรษฐกิจและการคา
อยางมีพลัง 
   2.3 ความสมบูรณในทุนที่จะสามารถสรางการพัฒนาตอเนื่องไป ไดแก ทุนมนุษย ทุนทางปญญา 
ทุนทางการเงิน ทุนที่เปนเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม 
  3.ความยั่งยืน  
   3.1การพัฒนาที่สามารถสรางความเจริญ รายได และคุณภาพชีวิตของประชาชนใหเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง ซึ่งเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไมใชทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไมสรางมลภาวะตอ
สิ่งแวดลอมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน  
   3.2 การผลิตและบริโภคเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและสอดคลองกับกฎระเบียบของประชาคมโลก
ซึ่งเปนที่ยอมรับรวมกับทรัพยากรธรรมชาติ มีความอุดมสมบูรณมากขึ้น และสิ่งแวดลอมมีคุณภาพดีขึ้น คนมี
ความรับผิดชอบตอสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชนสวนรวม  
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   3.3 รัฐบาลมีนโยบายที่มุงประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืนและใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของ
ประชาขน และทุกภาคสวนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาในระดับ
อยางสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 
 

 วัตถุประสงค 
1. เพื่อสรางความปรองดองสมานฉันท 
2. เพื่อเพิ่มโอกาสและคุณภาพการใหบริการของรัฐอยางทั่วถึง เทาเทียม เปนธรรม 
3. เพื่อลดตนทุนใหภาคการผลิตและบริการ 
4. เพื่อเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร อตุสาหกรรม และบริการดวยนวัตกรรม 

 

 ยุทธศาสตร 
  (1) ยุทธศาสตรดานความมั่นคง  
 (2) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
 (3) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
 (4) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 
 (5) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม   
      (6) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 6 ยุทธศาสตร  ดังนี้ 
 ยุทธศาสตรที่ 1 ดานความมั่นคง 
         ยุทธศาสตรที่  1.3 การรักษาความมั่นคงภายใน และความสงบเรียบรอยภายในตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝงทะเล 
  ยุทธศาสตรที่  2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
 ยุทธศาสตรที่  2.5 การลงทุนโครงสรางพื้นฐาน ในดานการขนสง ดานพลังงาน ระบบเทคโนโลยี 
 ยุทธศาสตรที่  3  ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
 ยุทธศาสตรที่ 3.1 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของ 
ประเทศ 
 ยุทธศาสตรที่ 3.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและทั่วถึง 
        ยุทธศาสตรที่ 3.3 การปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค 
 ยุทธศาสตรที่  4 ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 
       ยุทธศาสตรที่ 5.1 การสรางความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางดานเศรษฐกิจและสังคม 
 ยุทธศาสตรที่  5 ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม   
 ยุทธศาสตรที่ 5.1การจัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาต ิ
  ยุทธศาสตรที่  6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 ยุทธศาสตรที่ 6.1 การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐใหมีขนาดที่เหมาะสม 
        ยุทธศาสตรที่ 6.4 การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
        ยุทธศาสตรที่ 6.5 การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตาง ๆ ใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล 
 
 



12 
 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  สพป.มหาสารคาม เขต 3 

 
 

 แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579      
 

 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไดจัดทํา แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 เพื่อใชเปน 
แผนยุทธศาสตรระยะยาวสําหรับหนวยงานที่เกีย่วของกับการศึกษาของประเทศ ไดนําไปใชเปนกรอบและแนว 
ทางการพัฒนาการศึกษาและเรียนรูสําหรับพลเมืองทุกชวงวัยตั้งแตแรกเกิดจนตลอดชีวิต โดยจุดมุงหมายที่ 
สําคัญของแผน คือ การมุงเนนการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและการศึกษาเพื่อการมี 
งานทําและสรางงานได ภายใตบริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนดวย นวัตกรรม
และความคิดสรางสรรค รวมทั้งความเปนพลวัตร เพื่อใหประเทศไทยสามารถ   กาวขามกับดัก ประเทศที่มี
รายไดปานกลาง ไปสูประเทศที่พัฒนาแลว ซึ่งภายใตกรอบแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ได
กําหนดสาระสําคัญสําหรับบรรลุเปาหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ไดแก การเขาถึง โอกาส
ทางการศึกษา (Access) ความเทาเทียมทางการศึกษา (Equity) คุณภาพการศึกษา (Quality)  ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) และตอบโจทยบริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 15 ปขางหนา ดังนี้  
    

  วิสัยทัศน : คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดํารงชีวิต อยางเปน
สุข สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21     
 

  วัตถุประสงค    
   1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ      
   2. เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคลอง กับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และยุทธศาสตรชาติ   
       3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และคุณธรรมจริยธรรม รูจัก สามัคคี และ
รวมมือผนึกกําลังมุงสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง       
   4. เพื่อนําประเทศไทยกาวขามกับดักประเทศที่มีรายไดปานกลาง และความเหลื่อมล้ํา
ภายในประเทศลดลง     
 

  ยุทธศาสตร          
   1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ      
   2. การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสรางขีดความสามารถใน การ
แขงขันของประเทศ     
   3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู      
   4. การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา      
   5. การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม      
   6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  
 
  ปจจัยและเงื่อนไขความสําเร็จ      
               การดําเนินการตามวัตถุประสงค เปาหมายของแตละยุทธศาสตรตามที่กําหนดไวใน แผนการ
ศึกษาแหงชาติจะประสบผลสําเร็จตามที่ระบุไวในแตละยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา หนวยงานทั้งระดับ
นโยบายและระดับปฏิบัติการ ทั้งในสวนกลาง สวนภูมิภาค จังหวัด เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาตอง
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ยึดถือเปนแนวทางในการดําเนินงาน และมีการทบทวน ปรับปรุงมาตรการ เปาหมาย ความสําเร็จใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแตละพื้นที่เพื่อการพัฒนาศกัยภาพผูเรียนในทุกชวงวัยตอง ดําเนินการ ดังนี้       
   1. การสรางการรับรู ความเขาใจและการยอมรับจากผูมีสวนไดสวนเสียและประชาสังคม       
ในการสนับสนุนสงเสริมการพัฒนาการศึกษาในลักษณะตางๆ อยางกวางขวาง มุงเนนที่การจัดระบบ 
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได และมุงเนนการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนในทุกระดับ       
   2. การสรางความเขาใจในเปาหมายและยุทธศาสตรการดําเนินงานของแผนฯ ของ ผูปฏิบัติทุก
หนวยงานทุกระดับ เพื่อใหการขับเคลื่อนแผนฯ ไปสูการปฏิบัติ มีการบริหารจัดการและ การเชื่อมโยง
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาใหบรรลุเปาหมายและวิสัยทัศนของการจัดการศึกษา  มีคณะกรรมการ
กํากับดูแลแตละยุทธศาสตรใหเกิดการนําไปปฏิบัติ โดยมีระบบงบประมาณเปนกลไก สนับสนุนใหบรรลุผล
อยางเปนรูปธรรม      
     3. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนของการจัดการศึกษา จากการเปนผูจัดการ ศึกษาโดยรัฐมาเปน
การจัดการศึกษาโดยทุกภาคสวนของสังคม ที่มุงการจัดการศึกษาเพื่อความเทาเทียม และทั่วถึง (Inclusive 
Education) ตลอดจนการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับทุกคน ซึ่งสอดคลอง กับเปาหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน (Sustainable Development Goals)       
   4. การจัดใหแผนการศึกษาแหงชาติเปนเสมือนแผนงบประมาณดานการจัด การศึกษาของรัฐ 
ระบบการจัดสรรงบประมาณประจําปใหยึดแผนงาน โครงการและเปาหมายการพัฒนาที่ กําหนดไวใน
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาของแผนฯ เปนหลักในการพิจารณา เพื่อใหการดําเนินงาน พัฒนา
การศึกษาเปนไปในทิศทางและเปาหมายการพัฒนาผูเรียนแตละชวงวัย และการพัฒนากําลังคนตาม ความ
ตองการของตลาดงานและประเทศ เพื่อการจัดการศึกษาบรรลุผลตามยุทธศาสตร ตัวชี้วัดในชวงเวลาที่กําหนด       
   5. การปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐใหเกิดประสิทธิภาพ โดยปรับโครงสราง การ
บริหารงานใหมีความชัดเจนในดานบทบาท หนาที่และการกระจายอํานาจและการตัดสินใจจากสวนกลางสู
ระดับภูมิภาคและสถานศึกษา รวมทั้งการปรับระบบการบริหารจัดการ และการบริหารงานบุคคลในแตละ 
ระดับใหสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานศึกษาใหเปนไปอยางมีคุณภาพ ผูเรียนไดรับบริการ 
การศึกษาที่มีมาตรฐานอยางเสมอภาคและเทาเทียม       
   6. การสรางระบบขอมูลและสารสนเทศที่บูรณาการและเชื่อมโยงกับระบบการ ประกันคุณภาพ
ภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรายงาน ตอสาธารณชนจะ
เปนกลไกในการสรางการรับรูของผูจัดการศึกษาและผูเรียน เพื่อการปรับประสิทธิภาพ    การบริหารจัดการ 
และความรบัผิดชอบตอผูเรียน ผานระบบการกํากับ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล      
    7. การปฏิรูประบบทรัพยากรและการเงินเพื่อการศึกษา เพื่อใหรัฐสามารถใช เครื่องมือทาง
การเงินในการกํากับการดําเนินงานของสถานศึกษาใหเปนไปตามแผนการศึกษาแหงชาติและ นโยบายรัฐบาล    
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นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตร)ี   
   

 นายกรัฐมนตรีไดแถลงนโยบายรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557     
โดยไดกําหนดนโยบายไว 11 ดาน เพื่อใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช 2557 มาตรา 19 ที่ระบุใหรัฐบาลมีหนาที่ในการบริหารราชการแผนดิน ดําเนินการใหมีการ
ปฏิรูป ดานตาง ๆ และสงเสริมความสามัคคีและความสมานฉันทของประชาชนในชาติ โดยมีนโยบายที่
เกี่ยวของ กับภารกิจสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้        
 นโยบายที่  1 การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย  สถาบันพระมหากษัตริยเปน 
องคประกอบสําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาล จึงถือเปนหนาที่สําคัญยิ่งยวดในอันที่จะ    
เชิดชูสถาบันนี้ไวดวยความจงรักภักดี และปกปองรักษาพระบรมเดชานุภาพ เผยแพรความรูความเขาใจ    ที่
ถูกตองและเปนจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริยและพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน ทั้งจะสนับสนุน 
โครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สงเสริมใหเจาหนาที่สถานศึกษา ตลอดจนหนวยงานทั้งหลาย 
ของรัฐเรียนรูเขาใจหลักการทรงงาน สามารถนําหลักดังกลาวมาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการและการ
พัฒนา ตลอดจนเรงขยายผลตามโครงการและแบบอยางที่ทรงวางรากฐานไวใหแพรหลาย      
 นโยบายที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการตางประเทศ โดยเรงแกไขปญหาการใช ความ
รุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยนํายุทธศาสตรเขาใจ เขาถึง และพัฒนา มาใชตามแนวทาง กัลยาณมิตร
แบบสันติวิธี สงเสริมการพูดคุย สันติสุขกับผูมีความคิดเห็นตางจากรัฐ สรางความเชื่อมั่น       ในกระบวนการ
ยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไมเลือกปฏิบัติ ควบคูกับการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมที่
สอดคลองกับความตองการของประชาชนในพื้นที่ซึ่งเปนพหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาส กอความรุนแรงแทรก
ซอนเพื่อซ้ําเติมปญหาไมวาจากผูมีอิทธิพลในทองถิ่นหรือเจาหนาที่ฝายบานเมืองทั้งจะเพิ่มระดับปฏิสัมพันธกับ
ตางประเทศ และองคการระหวางประเทศที่อาจชวยคลี่คลายปญหาได รวมทั้ง เสริมสรางความสัมพันธอันดีกับ
นานาประเทศ เชน การคุมครองดูแลคนไทยและผลประโยชน     ของคนไทยในตางแดน การแลกเปลี่ยนทาง
การศึกษา วัฒนธรรม การคา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย และการเปด โลกทัศนใหมีลักษณะสากล เปนตน        
  2.1 ในระยะเรงดวน รัฐบาลใหความสําคัญตอการเตรียมความพรอมสูประชาคม การเมือง และ
ความมั่นคงอาเซียนในกิจการ 5 ดาน ไดแก การบริหารจัดการชายแดน การสรางความมั่นคงทางทะเล การ
แกไขปญหาอาชญากรรมขามชาติ การสรางความไววางใจกับประเทศเพื่อนบาน และการเสริมสรางศักยภาพ
ในการปฏิบัติการทางทหารรวมกันของอาเซียน โดยเนนความรวมมือเพื่อปองกัน แกไข ขอพิพาทตางๆ และ
การแกไขปญหาเสนเขตแดนโดยใชกลไก ทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี ทั้งจะจัดระเบียบ การพัฒนาตามกรอบ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนทั้งทางบกและทางทะเล รองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ตามแนวชายแดน โดยใชระบบเฝาตรวจที่มีเทคโนโลยีทันสมัย กําหนดให ปญหายาเสพติด 
การคาอาวุธ การคามนุษย การกระทําอันเปนโจรสลัด การกอการรายสากลและ อาชญากรรมขามชาติเปน
ปญหาเฉพาะหนาที่ตองไดรับการปองกันและแกไขโดยการบังคับใชกฎหมาย     ที่เขมงวด และจัดการปญหา
อืน่ๆ ที่เชื่อมโยงตอเนื่องใหเบ็ดเสร็จ เชน ปญหาสถานะและสิทธิของบุคคล    การปรับปรุงระบบ การเขาเมือง 
การจัดระเบียบแรงงานตางดาว เปนตน      
  2.2 เรงแกไขปญหาการใชความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยนํายุทธศาสตร เขาใจ 
เขาถึง และพัฒนามาใชตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี สงเสริมการพูดคุย สันติสุขกับผูมี   ความคิดเห็น
ตางจากรัฐ สรางความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน โดยไมเลือก
ปฏิบัติ ควบคูกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคลองกับความตองการของประชาชนใน พื้นที่ซึ่งเปนพหุ
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สังคม ขจัดการฉวยโอกาสกอความรุนแรงแทรกซอน เพื่อซ้ําเติมปญหาไมวาจากผูมีอิทธิพล ในทองถิ่นหรือ
เจาหนาที่ ฝายบานเมือง ทั้งจะเพิ่มระดับปฏิสัมพันธกับตางประเทศ และองคการระหวาง ประเทศที่อาจชวย
คลี่คลายปญหาได   
 นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม    
  นโยบายที่ 4.1 การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู โดยใหความสําคัญทั้งการศึกษาใน ระบบและ
การศึกษาทางเลือกไปพรอมกัน เพื่อสรางคุณภาพของคนไทยใหสามารถเรียนรู พัฒนาตนได    เต็มตาม
ศักยภาพ ประกอบอาชีพและดํารงชีวิตไดโดยมีความใฝรูและทักษะที่เหมาะสม เปนคนดีมีคุณธรรม สรางเสริม
คุณภาพการเรียนรู โดยเนนการเรียนรูเพื่อสรางสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ํา และพัฒนา กําลังคนให
เปนที่ตองการเหมาะสมกับพ้ืนที่ ทั้งในดานการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ       
  นโยบายที่ 4.2 ในระยะเฉพาะหนา จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน การศึกษา 
ใหสอดคลองกับความจําเปนของผูเรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา และปรับปรุง  และบูรณาการ ระบบ
การกูยืมเงินเพื่อการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสแกผูยากจนหรือดอยโอกาส จัดระบบการ 
สนับสนุนใหเยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษา ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน     
โดยจะพิจารณาจัดใหมีคูปองการศึกษาเปนแนวทางหนึ่ง      
  นโยบายที่ 4.3 ใหองคกรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
ประชาชนทั่วไปมีโอกาสรวมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ทั่วถึง และรวมในการปฏิรูปการศึกษา การเรียนรู 
กระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาสูสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถิ่นตาม
ศักยภาพและความพรอม โดยใหสถานศึกษาสามารถเปนนิติบุคคล และบริหารจัดการไดอยางอิสระ และ
คลองตัวขึ้น      
  นโยบายที่ 4.4 พัฒนาคนทุกชวงวัยโดยสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อใหมีความรู และทักษะ
ใหมที่สามารถประกอบอาชีพไดหลากหลายตามแนวโนมการจางงานในอนาคต ปรับกระบวนการ เรียนรูและ
หลักสูตรใหเชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรูและคุณธรรมเขาดวยกันเพื่อใหเอื้อตอการพัฒนา 
ผูเรียนทั้งในดานความรู ทักษะ การใฝเรียนรู การแกปญหา การรับฟงความเห็นผูอื่น มีคุณธรรม จริยธรรม 
และ ความเปนพลเมืองดี โดยเนนความรวมมือระหวางผูเกี่ยวของทั้งในและนอกโรงเรียน       
  นโยบายที่ 4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณ          ของ
ความเปนครู เนนครูผูสอนใหมีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสม มาใช
ในการเรียนการสอน เพื่อเปนเครื่องมือชวยครูหรือเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง เชน การเรียนทางไกล การเรียน
โดยระบบอิเล็กทรอนิกส เปนตน รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะทอนประสิทธิภาพ การจัดการ
เรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผูเรียนเปนสําคัญ     
 นโยบายที่ 8 การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และ
พัฒนา และนวัตกรรม     
  นโยบายที่ 8.2 เรงเสริมสรางสังคมนวัตกรรม โดยสงเสริมระบบการเรียนการสอนที่ เชื่อมโยง
ระหวางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร การผลิตกําลังคนในสาขาที่ ขาดแคลน 
การเชื่อมโยงระหวางการเรียนรูกับการทํางาน การใหบุคลากรดานการวิจัยของภาครัฐสามารถ ไปทํางานใน
ภาคเอกชน และการใหอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมมีชองทางไดเทคโนโลยีโดยความรวมมือจาก
หนวยงานและสถานศึกษาภาครัฐ  
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    นโยบายที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษ กับ
การใชประโยชนอยางยั่งยืน        
  นโยบายที่ 9.5 เรงรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ําเสีย ที่เกิดจากการผลิต และ
บริโภค เพื่อสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีใหแกประชาชน โดยใหความสําคัญในการเรงรัดแกไขปญหา การ
จัดการขยะเปนลําดับแรก สงเสริมใหเกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อนํากลับมาใชใหมใหมากที่สุดเรงกําจัดขยะ 
มูลฝอยตกคางสะสมในสถานที่กําจัดขยะในพื้นที่วิกฤติซึ่งจะใชที่ดินของรัฐเปนหลักในพื้นที่ใดที่สามารถจัดการ 
ขยะมูลฝอยโดยการแปรรูปเปนพลังงาน ก็จะสนับสนุนใหดําเนินการ สวนขยะอุตสาหกรรมนั้น จะวางระเบียบ 
มาตรการการบริหารจัดการเปนพิเศษ โดยกําหนดใหทิ้งในบอขยะอุตสาหกรรมที่สรางขึ้นอยางถูกตองตาม 
มาตรฐานและใหแยกเปนสัดสวนจากบอขยะชุมชน สําหรับขยะของเสียอันตรายขยะอิเล็กทรอนิกส และขยะ 
ติดเชื้อจะพัฒนาระบบกํากับติดตามตรวจสอบและเฝาระวังไมใหมีการลักลอบทิ้ง รวมทั้งจัดการสารเคมีโดยลด 
ความเสี่ยงและอันตรายที่เกิดจากการรั่วไหล และการเกิดอุบัติเหตุใหความสําคัญในการจัดการอยางครบวงจร 
และใชมาตรการทางกฎหมายและการบังคับใชกฎหมายอยางเด็ดขาด      
 นโยบายที่ 10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาล และการปองกัน ปราบปราม
การทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ       
  นโยบายที่ 10.5 ใชมาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรม และ
จิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเปนขาราชการและความซื่อสัตยสุจริต ควบคูกับการบริหารจัดการ 
ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐทุก
ระดับอยางเครงครัด ยกเลิก หรือแกไขกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ที่ไมจําเปน สรางภาระแกประชาชน 
เกินควร หรือเปดชองโอกาสการทุจริต เชน ระเบียบการจัดซื้อ จัดจาง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับ
บริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาวใชเวลานาน ซ้ําซอน และเสียคาใชจายทั้งของภาครัฐและประชาชน    
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จุดเนนนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
       (นายแพทย ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป ) 
    ดวยราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันศุกรที่ 16 ธันวาคม 2559 สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกลาแตงตั้งใหนายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป เปนรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการและหมอมหลวงปนัดดา ดิศกุล เปนรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งในวันที่ 
20 ธันวาคม 2559 นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีชวย
วาการ กระทรวงศึกษาธิการทั้งสองทาน พลเอก สุรเชษฐ ชัยวงศ และหมอมหลวงปนัดดา ดิศกุล  ไดมอบ
นโยบายและ จุดเนนเชิงนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีสาระสําคัญ    
 1. นอมนําแนวพระราชดําริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบาย ดานการศึกษา ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกร         ณบดินทร
เทพยวรางกูร มาขับเคลื่อนงานดานการศึกษาใหเกิดเปนรูปธรรม เพราะพระราชปณิธานของพระองค ทานถือ
เปนพรอันสูงสุด และมอบเปนนโยบาย เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติแกหนวยงานในสังกัด ดังนี้      
   1.1 พระบรมราโชบายดานการศึกษาของสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร       
เทพยวรางกูร มีใจความสําคัญวา  (1) “การศึกษาตองมุงสรางพื้นฐานใหแกผูเรียนใน 2 ดาน คือ สงเสริมให 
นักเรียนมีทัศนคติที่ถูกตอง  (2) การศึกษาตองมุงสรางพื้นฐานชีวิตหรืออุปนิสัยที่มั่นคงเขมแข็ง อาทิ การสราง 
บุคลิกและอุปนิสัยที่ดีงาม (Character Education)”     
   1.2 สืบสานพระราชปณิธานดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลย
เดชที่ทรงมีแนวพระราชกระแสฯ ทรงพระราชทานในวโรกาสตาง ๆ เกี่ยวกับนักเรียน ครู และการศึกษา      
      1.2.1 นักเรียน  
           “ ครูตองสอนใหเด็กนักเรียนมีน้ําใจ เชน คนเรียนเกงชวยติวเพื่อนที่เรียนลาหลัง มิใช
สอนใหเด็กคิดแตจะแขงขัน (Compete) กับเพื่อน เพื่อใหคนเกงไดลําดับดี ๆ เชน สอบไดที่หนึ่งของชั้น แต
ตองใหเด็กแขงขันกับตนเอง” (11 มิ.ย.2555)        
       “ ครูไมจําเปนตองมีความรูทางเทคโนโลยีมาก แตตองมุงปลูกฝงความดีให นักเรียน 
ชั้นตน ตองอบรมบมนิสัยใหเปนพลเมืองดี เด็กโตก็ตองทําเชนกัน” (6 มิ.ย.2555)       
        “เราตองฝกหัดใหนักเรียนรูจักทํางานรวมกันเปนกลุมเปนหมูคณะมากขึ้น  จะไดมี
ความสามัคคี รูจักดูแลชวยเหลือซึ่งกันและกัน เอื้อเฟอเผื่อแผความรูและประสบการณแกกัน”  (5 ก.ค.
2555)       
        “ ทําเปนตัวอยางใหนักเรียนเปนคนดี นักเรียนรักครู ครูรักนักเรียน” (9 ก.ค.
2555)       
     1.2.2 ครู       
        “ เรื่องครูมีความสําคัญไมนอยกวานักเรียน ปญหาหนึ่ง คือ การขาดครูเพราะ 
จํานวน ไมพอ และครูยายบอย ดังนั้น กอนคัดเลือกเด็กที่จะพัฒนาตองพัฒนาครูกอน ใหพรอมที่จะสอนเด็กให
ไดผล ตามที่ตองการ จึงจะตองคัดเลือกครูและพัฒนาครู ตองตั้งฐานะในสังคมของครูใหเหมาะสม และปลูก 
จิตสํานึกโดยใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการคือ การใหทุนและอบรม กลาวคือ ตองมีความรูทาง 
วิชาการในสาขาที่เหมาะสมที่จะสอน ตองอบรมวิธีการสอนใหมีประสิทธิภาพ มีความเปนครูที่แทจริง คือ   มี
ความรักความเมตตาตอเด็ก ควรเปนครูทองที่เพื่อจะไดมีความผูกพันและคิดที่จะพัฒนาทองถิ่นที่เกิดของตน   
ไมคิดยายไปยายมา” (11 มิ.ย.2555)       
        “ ตองปรับปรุงครู ครูจะอายุ 40-50 ป ก็ตองเรียนใหม ตองปฏิวัติครูอยางจริงจัง”   
(6 มิ.ย.2555)      
         “ ปญหาปจจุบันคือ ครูมุงเขียนงานวิทยานิพนธ เขียนตําราสงผูบริหารเพื่อใหได 
ตําแหนงและเงินเดือนสูงขึ้น แลวบางทีก็ยายไปที่ใหม สวนครูที่มุงการสอนหนังสือกลับไมไดอะไรตอบแทน 
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ระบบไมยุติธรรม เราตองเปลี่ยนระเบียบตรงจุดนี้ การสอนหนังสือตองถือวาเปนความดีความชอบ  หากคนใด
สอนดี ซึ่งสวนมากคือมีคุณภาพและปริมาณ ตองมี reward” (5 ก.ค.2555)  
               “ ครูบางสวนเวลาสอนนักเรียนจะสอนไมหมดแตเก็บไวบางสวน หากนักเรียน 
ตองการรูทั้งหมดวิชา ก็ตองเสียเงินไปสมัครเรียนพิเศษกับครูทานนั้น จะเปนการสอนในโรงเรียนหรือสวนตัว    
ก็ตาม” (5 ก.ค.2555)     
 

 2.การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป      
  กระทรวงศึกษาธิการจะดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) 
ภายใตวิสัยทัศน “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญา ของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งไดกําหนดไวในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตรชาติเปนจุดเนนดานการศึกษา ที่จะ
ดําเนินการ 6 ดาน คือ        
    1) ความมั่นคง       
    2) การสรางความสามารถในการแขงขัน        
    3) การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน       
    4) การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม        
    5) การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม       
    6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ     
 

 3. จุดเนนการดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ      
   3.1 ดําเนินการอยูภายใตกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-2579)        
   3.2 ทุกโครงการของกระทรวงศึกษาธิการตองเนนความโปรงใส และตอตานการทุจริต 
คอรรัปชั่น       
   3.3 กระทรวงศึกษาธิการ ตองมีคุณลักษณะ MM = Modernized MOE มีการดําเนินการ 
สอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร พุทธศักราช ….      
   3. ดําเนินการเรงดวนตามขอสั่งการของนายกรัฐมนตรีใหเห็นผลการดําเนินการเปนรูปธรรม  
    

 4.จุ ด เน น สํ า คั ญ  น โยบ าย  แน วท างห ลั ก ก ารดํ า เนิ น งาน แล ะ โค ร งก ารสํ า คั ญ ข อ ง 
กระทรวงศึกษาธิการ โดยยึดกรอบยุทธศาสตรชาติ 6 ดานเปนหลักในการดําเนินการใหเปนรูปธรรม ดังนี้      
       1. ดานความมั่นคง      
     แนวทางหลัก  

1.1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน  
               1.1.1 การเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันเหลัก นอมนําพระราชปณิธานและ 
พระราชกระแสดานการศึกษา พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตรและ
สถาบันพระมหากษัตริย 
     1.1.2 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพื่อความปรองดองและสมานฉันท เชน กิจกรรม
เพื่อนชวยเพื่อน 
   1.2 การบริหารจัดการ 
     1.2.1 การศึกษาจังหวัดชายแดนใตและพื้นที่ชายขอบ/ชายแดน 
    1.2.2 ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
      2. ดานการผลิต พัฒนากําลังคนและสรางความสามารถในการแขงขัน      
      แนวทางทางหลัก : ผลิต พัฒนากําลังคนและงานวิจัยที่สอดคลองกับการพัฒนาประเทศ        
    2.1 การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร สื่อ และครูดานภาษา   
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      2.1.1 พัฒนาวิชาภาษาอังกฤษในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานอยางตอเนื่อง 
พัฒนาวิชาภาษาอังกฤษในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยางตอเนื่อง          
      2.1.2 ขยายการพัฒนาวิชาภาษาอังกฤษในสถานศึกษาสังกัด ดวยการอบรม โดย Boot 
Camp ตลอดจนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ของประชาชนในรูปแบบตางๆ อาทิ หลักสูตร ภาษาอังกฤษระยะ
สั้น Application และสื่อตางๆ ที่หลากหลาย        
      2.1.3) พัฒนาวิชาภาษาจีน โดยหลักการเดียวกับวิชาภาษาอังกฤษ โดยป 2560 จะ
ดําเนินการเปนกลุมเล็กโดยการสนับสนุนของสถานทูตประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  
        
      3. ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน       
    แนวทางหลัก       
     3.1 การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล         
     3.1.1 การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย          
       1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับผิดชอบดูเด็ก ระดับชั้นอนุบาล 
1 ถึงระดับชั้นอนุบาล 2 (เด็กอายุ 4 - 5 ป)          
        2) หนวยงานอื่น อาทิ กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบดูเด็กของศูนยเด็กเล็ก (เด็ก
อายุ 3 ป)         
     3.1.2) การสงเสริม ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม          
        1) เรื่องคุณธรรม เนนการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคในเด็ก เยาวชน และตอ
ยอดการสรางความดี ซึ่งโมเดลการสรางความดีมีหลายทาง ทั้งในโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ และ
โครงการยุวทูตความดี          
       2) รณรงคใหเด็ก “เกลียดการโกง ความไมซื่อสัตย”         
     3.1.3) การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน          
        1) หลักสูตรมีความยืดหยุน ชุมชนทองถิ่นสามารถออกแบบหลักสูตรเองได          
        2) ปรับปรุงหลักสูตร โดยเพิ่ม 3 วิชาซึ่งอยูในกรอบเดิม ไดแก วิชา ภูมิศาสตร ICT 
และ Design and Technology โดยวิชา ICT และ Design and Technology เปนการสนับสนุน ชวยเหลือ
จากประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา         
        3) เนนกิจกรรมการอานโดยเฉพาะการอานใหเด็กอนุบาลฟงและการ ปรับปรุง
หองสมุด          
       4) เนนการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ Active Learning ใน หองเรียนปกติ
และกิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู เปนกิจกรรม/วิธีการยอย โดยเฉพาะ รองรับผลการ
ทดสอบ PISA และ STEM Education         
     3.1.4) การวัดและประเมินผล           
       1) การวางแผนการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) เพื่อใหผลคะแนนสูงขึ้น          
       2) การประเมินผล O–Net ในวิชาสั งคมศึกษาใหสํ านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนผูประเมิน สําหรับวิชาคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ใหสถาบันสงเสริมการสอน 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนผูออกขอสอบ          
       3) การออกขอสอบวิชาคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ดําเนินการในรูป คณะทํางาน
ออกขอสอบ      
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   3.2 การผลิต พัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา         
      3.2.1 การสรรหาครู           
       1) โครงการพัฒนาครูเพื่อพัฒนาทองถิ่น มอบให  สํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐานและสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปนหนวยงานหลักดําเนินการสรรหาครู 
(การผลิต รูปแบบการสรรหา การบรรจุแตงตั้ง การติดตาม พรอมการพัฒนา)         
        2) เปดโอกาสใหคนเกงมาเปนครู         

     3.2.2) การประเมินวิทยฐานะครูใหเปนการเชื่อมโยงกับการเรียนการสอน           
     3.2.3) การพัฒนาคร ูการอบรมครู   

               1) หลักสูตรในการอบรมครูใหมีความเชื่อมโยงกับการไดรับวิทยฐานะ และการ
ไดรับใบอนุญาตวิชาชีพครู โดยตองเปนหลักสูตรที่ไดรับการอนุมัติ/เห็นชอบ          
       2) หนวยดําเนินการ ใหหนวยงานกลางการพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากร ทาง
การศกึษา ไดแก สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และสถาบันพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา   
         4. ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา       
    แนวทางหลัก : โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา        
     4.1 สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาโดยยกระดับคุณภาพ สถานศึกษาที่
ตองการความชวยเหลือและพัฒนาเปนพิเศษอยางเรงดวน (ICU) โดยแตงตั้งคณะกรรมการฯ บริหารจัดการ       
      4.2 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาผานเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบูรณาการเทคโนโลยี ดิจิทัลเพื่อ
การศึกษาใหสามารถใชประโยชนรวมกัน ทั้งดานโครงสรางพื้นฐานและระบบเครือขาย ดานระบบ ขอมูล
สารสนเทศเพื่อการศึกษา ดานสื่อและองคความรู รวมถึงการพัฒนาบุคลากรใหใชเทคโนโลยีดิจิทัล อยาง
สรางสรรคและรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง        
      4.3 จัดระบบการคัดเลือกเขาเรียนมหาวิทยาลัย (Admission) เพื่อสรางความ เทาเทียม
ในการใชสิทธิ์เขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษาผานระบบ Clearing-House         
       5. ดานการเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม      
     แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน       
      การสรางจิตสํานึก/ความตระหนักในการพัฒนาอยางยั่งยืนและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง       
       6. ดานการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ      
     แนวทางหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการ        
    6.1) เรื่องกฎหมาย          
     ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของกับดานการศึกษาเพื่อรองรับรัฐธรรมนูญแหง ราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550 และสอดคลองกับยุคปจจุบัน       
    6.2) ปรับโครงสรางการบริหารราชการทั้งภายในสวนกลางและสวนภูมิภาค          
      ปรับปรุงภารกิจงานของหนวยงานภายในสวนกลางเพื่อลดความ ซ้ําซอนในการทํางาน 
และปรับปรุงการบริหารงานเพื่อรองรับสํานักงานศึกษาธิการภาคและ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด   
 5. การขั บ เคลื่ อน  กํ ากับและการติ ดตามการนํ าจุ ด เน น เชิ งน โยบายรั ฐมนตรี ว าก าร 
กระทรวงศึกษาธิการสูการปฏิบัติ     
        1) จัดทําแผนปฏิบัติการตามจุดเนนเชิงนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการที่ สอดคลอง
กับยุทธศาสตรชาติ 6 ดาน     
      2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดกรอบการติดตาม ประเมินผล และ
รายงานรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ รายไตรมาส รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน  
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นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

   วิสัยทัศน      
       สรางคุณภาพมนุษย สูสังคมอนาคตที่ยั่งยืน 

  พันธกิจ   
       1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
  2. พัฒนาศักยภาพผูเรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันโดยพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมี
ความรู  ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่  21 
  3. สงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ 
  4. สรางโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ํา  ใหผูเรียนทุกคนไดรับบริการทางการศึกษาอยาง
ทั่วถึงและเทาเทียม 
  5.  สงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเปาหมายโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : 
SDGs,2030) 
  6.  พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา 
 
  เปาหมาย 
  1. ผูเรียน เปนบุคคลแหงการเรียนรู คิดริเริ่มและสรางสรรคนวัตกรรม มีความรู มีทักษะ และ
คุณลักษณะของผูเรียนในศตวรรษที่  21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง 
และปรับตัวเปนพลเมืองและพลโลกที่ดี   
  2. ผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ  กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมที่อยู ในพื้นที่
หางไกลทุรกันดารไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง เทาเทียม และมีคุณภาพ พรอมกาวสูสากล  ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3. ครูเปนผูเรียนรู  มีจิตวิญญาณความเปนครู  มีความแมนยําทางวิชาการ และมี ทักษะการจัดการ
เรียนรู ที่หลากหลายตอบสนองผูเรียนเปนรายบุคคล เปนผูสรางสรรคนวัตกรรม และทักษะในการใช
เทคโนโลยี 
  4. ผูบริหารสถานศึกษา มีความเปนเลิศสวนบุคคล คิดเชิงกลยุทธและนวัตกรรม มี ภาวะผูนําทาง
วิชาการ มี สํานึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบรวมมือ 
  5. สถานศึกษา มีความเปนอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู รวมมือกับชุมชน ภาคเอกชน 
และผูเกี่ยวของ ใน การจัดการศึกษา ระดับพื้นที่  จัดสภาพแวดลอมในโรงเรียน เพื่อการเรยีนรู ในทุกมิติ  เปน
โรงเรียนนวัตกรรม 
  6. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เปนสํานักงานแหงนวัตกรรมยุคใหม 
ใช ขอมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ กํากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผล
อยางเปนระบบ 
  7. สํานักงานสวนกลาง ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทํางาน โดย กระจายอํานาจการบริหารงานและ
การจัดการศึกษาใหสถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบขอมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ กํากับ 
ติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลอยางเปนระบบ ใชวิจัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ 
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นโยบาย 

 นโยบายที่ 1  จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 นโยบายที่ 2  พัฒนาคุณภาพผูเรียน 
 นโยบายที่ 3   พัฒนาผู บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 นโยบายที่ 4   สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ 
                    เหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
 นโยบายที่ 5   เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 
นโยบายที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

  เปาประสงค 

   1. ผูเรียนทุกคนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  มีทัศนคติที่ ถูกตองตอบานเมือง มี หลักคิดที่ ถูกตอง และเปนพลเมืองดี
ของชาติ   และการพลเมืองโลกที่ดี   (Global Citizen) 
     2.  ผูเรียนทุกคนมีคุณธรรม   จริยธรรม มีคานิ ยมที่ พึงประสงค มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบ 
ตอสังคมและผูอื่น มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม  
   3.  ผูเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต  และเขตพื้นที่พิเศษเฉพาะ ไดรับ

การบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม 
   4.  เสริมสรางคุณภาพประชากรวัยเรียนกลุมชาติพันธุ กลุมที่ดอยโอกาส และกลุมที่อยูในพื้นที่
หางไกลสูงในถิ่นทุรกันดาร  อาทิ พื้นที่ สูง ชายแดน ชายฝงทะเล  และเกาะแกง เพื่อสราง 
ความมั่งคงของประเทศในระยะยาว 
 
  ประเด็นกลยุทธ 
     1. พัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง เปน
พลเมืองที่ดีของชาติ และพลเมืองที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 ตัวชี้วัด 
    (1) รอยละของผูเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
    (2) รอยละของผูเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่
ถูกตอง เปนพลเมืองที่ดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
    (3) รอยละของสถานศึกษาที่ปรับปรุงหลักสูตรจัดบรรยากาศสิ่งแวดลอม และจัดกิจกรรมการ
เรียนรูใหผูเรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตองเปนพลเมืองที่ดีของชาติ มี
คุณธรรม จริยธรรม 
    (4) รอยละของสถานศึกษาที่นองนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของในหลวงรัชการที่ 
10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่กําหนดได
อยางมีประสิทธิภาพ 
  2. พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต   
     2.1ตัวชี้วัด 
    (1)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของผู เรียนสูงขึ้น 
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    (2)  รอยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ กิจจังหวัด ชายแดนภาคใต 
จัดการเรียนรูใหแกผูเรียนโดยการบูรณาการหลักสูตรใหสอดคลองกับสังคม วัฒนธรรม และภาษาของทองถิ่น 
    (3)  ผูเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตไดรับบริการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ 
  3. สงเสริมและสนับสนุนใหผู เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุมชาติพันธุ กลุมที่ ดอยโอกาส และ
กลุมที่อยูใน พื้นที่ หางไกลทุรกันดาร เชน  พื้นที่ สูง ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง  
ไดรับการบริการดานการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ที่มีคุณภาพ  และเหมาะสมตรงตามความตองการ 
   3.1 ตัวชี้วัด 
    (1)  จํานวนผู เรียนบาน ไกล ไดรับโอกาส ทางการศึกษา จากการได เขาพัก 
ในโรงเรียนที่มีหอพักนอน  หรือการสนับสนุนการเดินทางจากบานถึงโรงเรียนอยางปลอดภัย 
    (2)  จํานวนโรงเรียนไดรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อใช ในการประกอบอาหาร  
การพัฒนาทักษะชีวิต และการพัฒนา สภาพหอพักนอนใหมีคุณภาพที่ดี  อยางเหมาะสม  
    (3)  จํานวนผู เรียนไดรับการพัฒนาคุณภาพทั้งดานทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และ 
ทักษะอาชีพ ที่เหมาะสมกับบริบท 
    (4)  จํานวนผูบริหาร ครู  ในสถานศึกษา/หองเรียนสาขา และที่ดูแลหอพักนอน ที่มี 
นักเรียนกลุมชาติพันธุ กลุมที่ดอยโอกาส กลุมที่อยูใน พื้นที่หางไกลทุรกันดาร ไดรับการพัฒนาและสวัสดิการที่ 
เหมาะสมกับบริบท 
    (5)  จํานวนผู เรียนกลุมชาติพันธุ กลุมที่ ดอยโอกาส และกลุมที่ อยูในพื้นที่หางไกล
ทุรกันดาร ไดรับการสงเสริมการเรียนรูที่ มีคุณภาพ และเกิด จิตสํานึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย   
    (6)  การบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนที่มี ผูเรียนกลุมชาติพันธุ กลุมที่ดอยโอกาส  
และกลุมที่อยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดาร ไดรับการปรับปรุง และมีรูปแบบที่ มีประสิทธิภาพ 
     (7)  ผู เรียน กลุมชาติพันธุ กลุมที่ดอยโอกาส และกลุมที่อยูในพื้นที่ หางไกลทุรกันดาร  
มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น  
 
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน 
 เปาประสงค 
  1.  ผูเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพในแต ละชวงวัยอยางมีคุณภาพมีทักษะที่ 
จําเปนในศตวรรษที่ 21 มีความเปนเลิศทางดานวิชาการ  มีทักษะสื่อสาร ภาษาอังกฤษ 
และภาษาที่  3  มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  และมีทักษะอาชีพ 
ตามความตองการและความถนัด 
  2.  ผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ  มี พัฒนาการตามศักยภาพของแตละบุคคล ทั้งในดานที่มี
พัฒนาการปกติและดานที่มีความบกพรองหรือความแตกตางทางการเรียนรู  หรือความสามารถ 
พิเศษ ตามที่ระบุไวในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการใหบริการชวยเหลือเฉพาะ 
ครอบครัว ซึ่งจัดทําขึ้นบนพื้นฐานความตองการจําเปนเฉพาะของผูเรียน 
  3.  ผูเรียนที่ มีความตองการจําเปนพิเศษ   มีความพรอมสามารถเขาสู บริการชวงเชื่อม ตอ 
( Transitional Services)  หรือการสงตอ   (Referral) เขาสู การศึกษาในระดับ เดียวกันและ ที่ 
สูงขึ้น หรือการอาชีพหรือการดําเนินชีวิตในสังคมไดตามศักยภาพของแตละบุคคล 
  4.  ผูเรียนทุกคนมี ทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความเขมแข็ง อดทน และสามารถ
พึ่งตนเองไดใน สังคมอนาคตที่ ซับซอนและการ ปองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม 
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สามารถปองกันตนเองจากปญหายาเสพติดได 
 

 ประเด็นกลยุทธ 
          1.ปรับปรุงและและพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ใหเอื้อตอการพัฒนาสมรรถนะเปน

รายบุคคล มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 นําไปสูการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทํา (Eareer 

Education) 

    1.1 ตัวชี้วัด 

     (1)  รอยละของสถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหสอดคลองกับทักษะ

การเรียนรูในศตวรรษที่ 21  โดยเนนการพัฒนาสมรรถนะผูเรียนเปน รายบุคคล เพื่อสงเสริม ใหผูเรียนมีหลัก

คิดที่ถูกตอง รักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริยทรง

เปนประมุข เปนพลเมืองดี ของชาติ  และพลเมืองโลกที่ ดี  มีความเปนเลิศทางดานวิชาการ มีทักษะชีวิตและ

ทักษะอาชีพตามความตองการ  และมีทักษะในการปองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม  

        (2)  รอยละของสถานศึกษาที่ มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับความ

ตองการของผูเรียนและพื้นที่ 

   2.  พัฒนาคุณภาพของ ผูเรียน  ใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่   21  มีความเปนเลิศ   
ดานวิชาการ น าไปสูการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 
     2.1 ตัวชี้วัด 
      (1)  ดานผูเรียน 
       1)  รอยละของผูเรียนระดับปฐมวัย  ไดรับการพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม
และสติปญญา  และมีความพรอมที่ จะเขารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 
      2)  รอยละของผูเรียน ระดับการศึกษาขั้น พื้นฐานไดรับการพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย 
อารมณ สังคม และสติปญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบดาน 
       3)  รอยละของผูเรียนที่อานออกเขียนได คิดเลขเปน และมีนิสัยรักการอาน 
       4)  รอยละของผูเรียนที่มีทักษะการคิด  วิเคราะห 
       5)  รอยละของผูเรียนที่ ผานการประเมินสมรรถนะที่ จําเปนดานการรูเรื่องการอาน 
(Reading Literacy) 
       6)  รอยละของผูเรียนที่ ผานการประเมินสมรรถนะที่ จําเปนดานการรูเรื่องคณิตศาสตร 
(Mathematical Literacy) 
       7)  รอยละของผูเรียนที่ ผานการประเมินสมรรถนะที่ จําเปนดานการรูเรื่อง
วิทยาศาสตร  (Scientific Literacy)  
       8)  รอยละของผูเรียนที่มีทักษะสื่อสารอังกฤษ และสื่อสารภาษาที่ 3 ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
       9)  รอยละของผูเรียนที่มีทักษะดาน Digital Literacy ในการเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
      10)  รอยละของผูเรียนที่ มีความรู และทักษะในการปองกันตนเองจากภัยคุกคาม 
รูปแบบใหม   
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       11)  รอยละของผูเรียนที่ มีคะแนน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
 ( O-NET) มากกวารอยละ 50 ในแต ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปการศึกษาที่ผานมา 
       12)  รอยละ 60 ของผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนมีสมรรถนะการเรียนรูเรื่องการ 
อานตั้งแต ระดับขั้นพื้นฐานขึ้นไป (ระดับ  2) ตามแนวทางการประเมิน PISA 
     13)  รอยละ 80 ของผูเรียนทั้งหมดไดรับการประเมินทักษะการคิดแกปญหาตามแนว
ทางการประเมิน PISA 
    (2)  ดานสถานศึกษา 
     1)  รอยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรูที่ ใหผูเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรม การปฏิบัติ
จริง (Active Learning) 
     2)  รอยละของสถานศึกษาที่ มีการจัดการเรียนรูใหผูเรียนในลักษณะของ STEM ศึกษา 
     3)  รอยละของสถานศึกษาท่ีการจัดการเรียนรู ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน หรือ 
บันได 5 ขั้น (IS: Independent Study) 
     4)  รอยละของสถานศึกษาท่ี จัดการเรียนรู   และบรรยากาศสิ่งแวดลอม 
ที่สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนไดเรียนรูและฝกทักษะดานภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 ไดอยางมีประสิทธิภาพ     
          

   3.พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ ดี สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคม 
ไดอยางมีความสุข 
    3.1 ตัวชี้วัด 
      (1)  รอยละของผูเรียน มี   ID plan  และ Portfolio  เพื่อการศกึษาตอและการ 
ประกอบอาชีพ 
      (2)  รอยละของสถานศึกษาที่ จัดการเรียนรู และ บรรยากาศสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอ 
การพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัด 
      (3)  รอยละของผูเรียนที่มี สุขภาวะที่ดีทุกชวงวัย 
         (4)  รอยละของสถานศึกษาที่มีระบบปองกันและแกไขปญหาในสถานศึกษา 
  

   4. การจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุ เปาหมายโลกเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน (SDGs)         
เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่ เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    4.1 ตัวชี้วัด 
     (1)  รอยละของผู เรียนที่ มีพฤติกรรมแสดงออกถึงการดําเนินชีวิตที่ เปนมิตรกับ 
สิ่งแวดลอม และการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     (2)  รอยละของสถานศึกษาที่ มีการจัดสภาพแวดลอมที่ สอดคลองกับมาตรฐาน 
สิ่งแวดลอม  สังคม และเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาที่ ยั่งยืน (Environmental Education  
Sustainable  Development: EESD) 
     (3)  ทุก สถานศึกษาจัดการ ศึกษาเพื่อใหบรรลุ เปาหมายโลก   เพื่อการพัฒนา 
อยางยั่งยืน (Global Goals for Sustainable Development) 
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    5.พัฒนาคุณภาพผูเรียนที่ มีความตองการจําเปนพิเศษ  
   5.1  ตัวชี้วัด 
    (1) รอยละของผูเรียนที่ มีความตองการจําเปนพิเศษ  มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานของแตละระดับ 
    (2) รอยละของผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ  ไดรับการพัฒนาดานทักษะ อาชีพ 
ทักษะการดํารงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ 
    (3) รอยละของ ผูเรียนที่ มีความตองการจําเปนพิเศษ ไดรับการ สงเสริมใหมีความสามารถ
พิเศษดานตาง  ๆ อาทิ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และเทคโนโลยี  เปนตน 
 

    6. สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษา นํา  Digital Technology มาใชในการจัดการเรียนรู 
ใหแกผูเรียนเปนรายบุคคลตามสมรรถ นะ ความตองการ และความถนัด สรางสังคมฐานความรู 
 (Knowledge-Based Society) เพื่อการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
   6.1  ตัวชี้วัด 
    (1)  รอยละของผูเรียนที่เรียนรูผาน Digital Platform 
    (2)  รอยละของสถานศึกษาที่ จัดการเรียนรูเพื่อใหพัฒนาตนเองผาน  Digital Platform 
 

นโยบายที่  3  พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
  เปาประสงค 
   ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท  เปนบุคลากรที่ มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ  
เปนมืออาชีพ และมีทักษะวิชาชีพขั้นสูง 
 

  ประเด็นกลยุทธ 
  1. สรางเครือขายความรวมมือกับสถาบันทางการศึกษาที่ผลิตครู ในการผลิตและพัฒนาครูให
ตรงกับสาขาวิชา และสอดคลองกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 
   1.1 ตัวชี้วัด 
    (1)  สถานศึกษามีแผนความตองการครูระยะ  20 ป  
    (2)  สถานศึกษามีกรอบสมรรถนะครู ที่ สอดคลองกับการพัฒนาในศตวรรษ ที่  21 
และสอดคลองกับบริบทของพืน้ที่ 
    (3)  สถานศึกษาทุกแหงมีจํานวนครูอยางเหมาะสม  และพอเพียงตอการพัฒนา 
คุณภาพของผูเรียน 
 

   2. พัฒนาผูบริหาร ครู  และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ใหมีสมรรถนะตามมาตรฐาน 
วิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
   2.1 ตัวชี้วัด 
    (1)  ผูบริหาร   ครู และบุคลากรทางการศึกษา ทุกประเภท  มีศักยภาพในการ 
ปฏิบัติงานครบตามความจําเปน ในการจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 
    (2)  ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษา 
การจัดการเรียนรู   และ การวัดประเมินผลอยางมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย ตามศักยภาพ 
ของผูเรียนแตละบุคคล 
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  3.  นํา Digital Technology มาใชในการพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ทุกประเภททั้งระบบ 
   3.1  ตัวชี้วัด 
    (1)  สถานศึกษา และหนวยงานในสังกัด ทุกแหงมีระบบฐานขอมูล ผูบริหาร ครู  
และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อวางแผนการผลิตและพัฒนาครูทั้งระบบ 
    (2)  รอยละของบุคลากรในสังกัดท่ีพัฒนาตนเองผานระบบ  Digital Technology  
    (3)  รอยละของ Digital Content เกี่ยวกับองคความรูในสาขาที่ ขาดแคลน 
 

นโยบายที่ 4 สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ 
                เหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
 เปาประสงค 
  ประชากรวัยเรียนทุกคนเขาถึงการบริการการเรียนรูที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกันและเขาถึง
บริการการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ 
 

 ประเด็นกลยุทธ 
  1.รวมมือกับองคกรปกครองระดับทองถิ่น ภาคเอกชน หนวยงานที่เกีย่วของในการจัด 
การศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของพื้นที ่
   1.1 ตัวชี้วัด 
    (1)  รอยละของเด็กวัยเรียนที่เขารับการศึกษาในแตละระดับการศึกษา  
    (2)  รอยละของนักเรียนออกกลางคัน 
    (3)  รอยละของสถานศึกษาที่มีระบบ การดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียนและ 
การแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ  
    (4)  รอยละของสถานศึกษาที่ มีระบบฐานขอมูลประชากรวัยเรียนและสามารถ 
นํามาใชในการวางแผนจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  

  2. ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ให มี มาตรฐานตามบริบทของ 
พื้นที่ เพื่อใหพัฒนาผูเรียน  มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน  
   2.1 ตัวชี้วัด 
    (1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษามีกรอบมาตรฐานสถานศึกษา 
    (2) รอยละของสถานศึกษาที่ผานการประเมินมาตรฐานสถานศึกษาตามที่กําหนด 
 

  3. สรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ 
   3.1 ตัวชี้วัด 
    (1) มีขอมูล สารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษ ที่ เชื่อมโยงกับหนวยงานที่ 
เกี่ยวของทุกระดับ 
    (2) สํานักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษมียุทธศาสตร แผนการดําเนินงาน และแผนปฏิบัติ
การที่ตอบสนองสําหรับผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ  ตามศักยภาพของผูเรียนแตละบุคคล และตาม
สภาพและประเภทของความพิการ 
    (3) ทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความพรอมทั้งระบบ เพื่อสามารถการจัดการศึกษา 
แบบเรียนรวม 
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    4.  จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผูเรียน และสถานศึกษาอยางเหมาะสม เพียงพอ  
   4.1 ตัวชี้วัด 
    (1)  มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณใหกับผูเรียน และสถานศึกษา 
อยางเหมาะสม 
    (2)  ผูเรียนทุกคน  และสถานศึกษาไดรับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเรียนรู 
อยางเหมาะสมและเพียงพอตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
    (3)  จํานวนโครงการ/  กิจกรรมที่ ไดรับความรวมมือจากกองทุนความเสมอภาค 
ทางการศึกษา 
 

   5. สงเสริม สนับสนุน ให สถานศึกษา หนวยงานทุกระดับนํา Digital Technology  มาใช 
เปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน  
  5.1  ตัวชี้วัด 
    (1)  สถานศึกษาทุกแหงมีระบบโครงขายสื่อสารโทรคมนาคมที่สามารถเชื่อมตอกับ 
โครงขายอินเทอรเน็ตไดอยางมีประสิทธิภาพ  และปลอดภัย 
    (2)  สถานศึกษามี Digital Device  เพื่อใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูของผูเรียน  
และเปนเครื่องมือในการจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิ ภาพ 
 

นโยบายที่ 5  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 เปาประสงค 
 สถานศึกษา และหนวยงานระดับภูมิภาค มีความอิสระในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผูเรียน 
ใหมีคุณภาพ มีมาตรฐานสอดคลองกับบริบทของพ้ืนที่   
 ประเด็นกลยุทธ 
  1. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา และสถานศึกษา 
   1.1.ตัวชี้วัด 
    (1)  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีผลการดําเนินงานผานเกณฑ 
การประเมินสวนราชการที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกําหนด  
    (2)  รอยละของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผานเกณฑการประเมินคุณภาพมาตรฐาน 
ส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา 
    (3)  รอยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินภายนอกในระดับดีขึ้นไป 
    (4)  รอยละของหนวยงานผานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (ITA: Integrity & Transparency Assessment ) 
  2. สรางเครือขายความรวมมือและสงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมเขามามีสวนรวมบริหาร 
จัดการศึกษา 
   2.1  ตัวชี้วัด 
    รอยละของสถานศึกษาหนวยงานมีการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม 
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  3.ยกระดับการบริหารงาน ของสถานศึกษาใหมีอิสระ น าไปสูการกระจายอํานาจ 4 ดาน 
ใหสถานศึกษาเปนศูนยกลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นที ่
   3.1  ตัวชี้วัด 
    (1)  มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการของโรงเรียนใหเกิดคุณภาพ 
    (2)  มีขอเสนอเชิงนโยบายในการกระจายอํานาจทั้งระบบ 
    (3)  มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กใหเกิดคุณภาพ 
    (4)  รอยละของสถานศึกษามีคุณภาพ  และมาตรฐาน (มาตรฐานการศึกษา ระดับ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ปฐมวัย/ศูนยการศึกษาพิเศษ) และพัฒนาสูระดับสากล 
    (5)  จํานวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลง 
    (6)  รอยละของผู เรียนที่อยูในโรงเรียนขนาดเล็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 

  4. ปรับ เปลี่ยนระบบ งบประมาณ เพื่อสนับสนุนผูเรียนและสถานศึกษาอยางเหมาะสม 
เพียงพอ 
   4.1 ตัวชี้วัด 
    (1)  มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณใหกับผูเรียน และสถานศึกษาโดยตรง
อยางเหมาะสม 
    (2)  ผูเรียนทุกคนและสถานศึกษาไดรับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเรียนรูอยาง
เหมาะสมและเพียงพอตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
    (3)  จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ ไดรับความรวมมือจากกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา 
 

  5.  สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษา หนวยงานทุกระดับนํา Digital Technology มาใชใน 
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอยางเปนระบบ นําไปสูการนําเทคโนโลยี Big Data เพื่อเชื่อมโยง ขอมูล
ดานตาง ๆ ตั้งแต ขอมูล ผูเรียน ขอมูลครู ขอมูลสถานศึกษา ขอมูลงบประมาณ และขอมูลอื่นๆ ที่จําเปน 
มาวิเคราะหเพื่อใหสถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรู เพื่อพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคล ตามสมรรถนะ   
และความถนัด  และสามารถวิเคราะหเปนขอมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ
ตอไป 
   5.1  ตัวชี้วัด 
    (1) สถานศึกษาทุกแหงมีระบบขอมูลสารสนเทศที่ สามารถใชในการวางแผนการ 
จัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
    (2) สถานศึกษาทุกแหงมีขอมูลผูเรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับขอมูลตางๆ นําไปสู 
การวิเคราะหเพื่อวางแผนการจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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นโยบายตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ป (พ.ศ.2560 -2564 ) 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 

 
วิสัยทัศน  

มุงมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษา ลดปญหาความเหลื่อมล้ํา ยึดหลักธรรมาภิบาลสูมาตรฐานสากล    
บนพื้นฐานตามหลักศาสตรพระราชา 

 

 พันธกิจ 
1. สงเสริมสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการศึกษา กาวไกลสูสากล 
2. เสริมสรางโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิตอยางเสมอภาคและเทาเทียม บนพื้นฐานศาสตรพระราชา 
3. สงเสริมสนับสนุนการยกระดับพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อรองรับการศึกษาตอและการมีงานทํา 
4. สงเสริมสนับสนุนการวิจัย สรางและพัฒนาองคความรู นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

การศึกษาและอาชีพ 
5. สงเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล โดยเนนดานคุณธรรม ความโปรงใส 

และการมีสวนรวม 
6. กํากับ ดูแล นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ 
7. สนับสนุนการตรวจราชการและติดตามประเมินการดําเนินงานตามนโยบาย สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร 
 

1. การจัดการศึกษาเพือ่ความมั่นคง 
2. การพัฒนาคุณภาพนักเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 
3. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. การขยายโอกาสการเขาถึงการบริหารทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
5. การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
6.การพัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวม 
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 1.นักเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึด

มั่นการปกครองระบบประชาธิปไตย 
1.รอยละของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูที่
สะทอนความรักชาติและการธํารงสถาบันหลักของชาติ และ
การยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
2. รอยละของนักเรียนที่ไดรับการพัฒนาตามกระบวนการ 
ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด 
3. รอยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน/
กิจกรรมที่สรางภูมิคุมกันหรือปองปราบการทุจริตคอรรัปชั่น 

2. นักเรียนทุกชวงวัยไดรับการดูแลและปองกันจาก
ภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม 

4.รอยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม 
เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับภัยคุกคาม
ในรูปแบบใหม 
5. รอยละของสถานศึกษาที่ดําเนินงานปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
 3.นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง

ประสงคตามหลักสูตรและคานิยมหลักของคนไทย 
12 ประการ 

6.รอยละของนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอนัพึง
ประสงคตามหลักสูตรและคานิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ 

4.นักเรียนมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง สุขภาพจิตที่ดี       
มีสุนทรียภาพ 

7.รอยละของนักเรียน มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ  
มีน้ําหนัก สวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ   

 8.รอยละของนักเรียน มีสุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพ   
 
 

 

ยุทธศาสตร เปาประสงคและตัวชี้วัด 
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
2. การพัฒนาคุณภาพนักเรียนและสงเสริมการ
จัดการศึกษาเพื่อสรางขีดความสามารถในการ
แขงขัน 
 
 

1.นักเรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของ
พลเมืองไทย และทักษะคุณลักษณะที่จําเปนใน
ศตวรรษที่ 21 

1. จํานวนสถานศึกษาจัดการศึกษาตามหลักสูตรที่มุงพัฒนา
นักเรียนใหมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
2.รอยละของนักเรียนมีทักษะและคุณลักษณะและทักษะการ
เรียนในศตวรรษที่ 21 

2.นักเรียนทุกชวงวัยมีทักษะความรู ความสามารถ
และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและพัฒนา
คุณภาพชีวิตไดตามศักยภาพ 

3. รอยละของเด็ก 3 - 5 ป มีพัฒนาการสมวัย  
4. รอยละการอานของเด็กอายุตั้งแต 6 ปขึ้นไป 

5.รอยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ ( O-NET) แตละวิชาผานเกณฑคะแนนรอยละ 50 
ขึ้นไป 

3.สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการ
เรียนรูตามหลักสูตรไดอยางมีคุณภาพและมาตรฐาน 

6. รอยละสถานศึกษาระดับปฐมวัยที่จัดกิจกรรมการเรียนรูได
คุณภาพและมาตรฐาน 
7.รอยละของสถานศึกษาที่จัดกระบวนการเรียนรูเชิงบูรณาการ
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหและความคิดสรางสรรค 
8.สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีงานวิจัยที่สามารถนําไปใชได 

 4.แหลงเรียนรู สื่อตําราเรียน นวัตกรรมและสื่อการ
เรียนรู มีคุณภาพและมาตรฐาน สามารถเขาถึงได
โดยไมจํากัดเวลาและสถานที่ 

9.รอยละของโรงเรียนที่เขารวมโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลา
รู พัฒนาแหลงเรียนรูใหสามารถจัดการศึกษา/กิจกรรมการ
เรียนรูที่มีคุณภาพ 
10. มีระบบการทดสอบ การวัดและประเมินความรู ทักษะ  
และสมรรถนะของนักเรียน ที่มีประสิทธิภาพ 
11. จํานวนการเขาใชบริการคลังขอสอบเพื่อวัดผลการเรียนรู
ตามมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานวิชาชีพ 

ยุทธศาสตร เปาประสงคและตัวชี้วัด 
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
3. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 1.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหสามารถ

จัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย 
1.รอยละของครูแลบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาดวย
ระบบ TEPE Online 
2. รอยละของครูแลละบุคลากรทางการศึกษาไดเขารวม
กิจกรรม ชุมชนแหงการเรียนรู  PLC 

2.พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลใหมี
ประสิทธิภาพ เที่ยงธรรม สรางขวัญกําลังใจและ
สงเสริมการปฏิบัติงานไดอยางเต็มศักยภาพ 

3.รอยละของครูที่ไดรับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานตําแหนง 
4. รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานตรง
กับความรูความสามารถ 
5. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีแผนอัตรากําลังเพื่อการ
บริหารงานบุคคล 

4. การขยายโอกาสการเขาถึงการบริหารทาง
การศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

1.นักเรียนทุกคนไดรับโอกาสและความเสมอภาคใน
การเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 

1. สัดสวนนักเรียนปฐมวัย (3 - 5 ป ) ตอประชากร    3 – 5 
ป เพิ่มขึ้น 
2. ประชากรกลุมอายุ  6 -11 ป ไดเขาเรียนระดับ
ประถมศึกษา ทุกคน 
3. ประชากรอายุ 12 - 14  ป ไดเขาเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนหรือเทียบเทาทุกคน 

 4.อัตราการเขาเรียนของนักเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ตอนตนสูงขึ้น 
5.อัตราการออกกลางคันลดลง 
6.รอยละของเด็กในวัยเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ 
ไดรับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ 
7.รอยละของนักเรียนพิการไดรับการพัฒนาสมรรถภาพหรือ

ยุทธศาสตร เปาประสงคและตัวชี้วัด 



34 
 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  สพป.มหาสารคาม เขต 3 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
บริการทางการศึกษาที่เหมาะสม 

4. การขยายโอกาสการเขาถึงการบริหารทาง
การศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ (ตอ) 

2.เพิ่มโอกาสทางการศึกษาผานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษา 

1.รอยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนทางไกลดวย
ระบบ DLIT , DLTV  
2.ระบบสารสนเทศดานการศึกษา ครอบคลุม ถูกตอง และเปน
ปจจุบัน สามารถอางอิงได เพื่อใชประโยชนในการวางแผน การ
บริหารจัดการ การติดตาม การประเมินและการรายงานผล 

5. การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพ
ชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 

1.นักเรียนมีจิตสํานึกรักษาสิ่งแวดลอม 1.รอยละของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมสรางความตระหนักใน
ความสําคัญของการดํารงชีวิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
2.รอยละของนักเรียนทุกระดับมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความ
ตระหนักในความสําคัญของการดํารงชีวิตเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 

2. มีหลักสูตร แหลงเรียนรูและสื่อการเรียนรูที่
สงเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

3.รอยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

6.การพัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริม
การมีสวนรวม 

1.ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สงผลตอคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 

1.รอยละของโรงเรียนขนาดเล็กที่ผานเกณฑการประเมิน
คุณภาพเพิ่มขึ้น 
2.รอยละของสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามเกณฑประกัน
คุณภาพการศึกษา 
3.รอยละของสถานศึกษาที่ไดรับการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
 

ยุทธศาสตร เปาประสงคและตัวชี้วัด 
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
6.การพัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริม
การมีสวนรวม (ตอ) 

2.ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาที่
ตอบสนองความตองการของชุมชน 

4. จํานวนเครือขายการศึกษาที่มีศักยภาพและความพรอมใน
การสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความ
ตองการของประชาชนในพื้นที่ 

3. มีรูปแบบบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษา 5.จํานวนสถานศึกษาที่มีระบบบัญชีสามารถรายงานการเงินที่
เปนปจจุบันและตรวจสอบได 
6.จํานวนสถานศึกษาที่มีระบบบัญชีเปนตามมาตรฐานการ
บัญชีภาครัฐ 

4.สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีระบบบริหาร
จัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ เอื้อตอการสงเสริม
สนับสนุนการยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 

7. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่ด ี
8.ทุกกลุมในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีระบบการบริหาร
และจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
9.รอยละของสถานศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายตาม
มาตรฐานที่ 3 ระดับดีขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร เปาประสงคและตัวชี้วัด 
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นโยบายผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 
( นายชัยณรงค  แสงคํา) 
 
วิสัยทัศนและแนวทางการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษา 
 

 1. วิสัยทัศน : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  และโรงเรียนมี
ระบบการบริหารจัดการตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  เปนแบบอยางที่ดีดานความซื่อสัตยสุจริต  
มีความเขมแข็งในการจัดการเรียนรูของผูเรียน  เพื่อประโยชนสุขของนักเรียน  ครู  บุคลากรทางการ
ศึกษาและความมั่นคงของประชาชน  และประเทศชาติ  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. กรอบแนวคิดการพัฒนา 
    ใชโมเดลการพัฒนารูปแบบการพัฒนามาตรฐานแบบบูรณาการ  (Integration  Standard  
Development  Model : ISD  Model) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. แนวทางการพัฒนา 
    3.1 พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  โดยการ
มีสวนรวม  และปรับระบบบริหารจัดการที่มุงเนนการมีสวนรวมของศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  คืนผูบริหารสูโรงเรียน  คืนครูสูหองเรียน  ลดงานธุรการและศึกษานิเทศกรวมคิดรวมทําใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับสถานศึกษาและหองเรียน  รวมทั้งมอบหมายความรับผิดชอบสู
ระดับงานตามภารกิจ  ระดับพื้นที่และระดับนโยบาย 
    3.2 จัดระบบประกันคุณภาพภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  โดยใชมาตรฐานเขตพื้นที่
การศึกษา  เปนเปาหมายและแนวทางการพัฒนาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี/การมีสวนรวม/ปรับระบบบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตรชาติ 
20 ป 

แผนพัฒนา 

เศรษฐกิจ ฯ 

แผนพัฒนา ศธ/ 

สพฐ. 

มาตรฐาน สพท. 

ITA 

นโยบาย 

พลังขับเคลื่อน 

เศรษฐกิจ 

พอเพียง 

นวัตกรรม 

ICT 

ปรับปรุง 

และแกไข 

(ACT) 

วางแผน 

 (Plan) 

ติดตามตรวจ 

สอบและ
นิเทศ 

ดําเนินการ 

 (Do) 

แผนพัฒนา/แผนปฏิบัติการ/แผนพัฒนาคุณภาพการเรียนรู 
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    3.3 สงเสริมการพัฒนาองคกรและคุณภาพครู  บุคลากรทางการศึกษาและคุณภาพผูเรียน  
โดยปลูกฝงคานิยมรวมที่เขมแข็ง  อันประกอบดวย  การตรงตอเวลา  เคารพกฎหมาย  ระเบียบและ
วินัย  ความซื่อสัตยสุจริต  ความรับผิดชอบและการบริการที่ด ี
    3.4 เสริมสรางความซื่อสัตยสุจริตโดยใชเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานภาครัฐ  (ITA)  เปนเปาหมายและแนวทางการพัฒนาและผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเปนแบบอยางท่ีดีดานความซื่อสัตยสุจริต 
    3.5 จัดทําและทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  แผนพัฒนา
การศึกษาของภาคการศึกษาและจังหวัดตามบริบทความตองการของเขตพื้นที่การศึกษา  โดยใช
เปาหมายเชิงยุทธศาสตร  20  ป  เปนเปาหมายความสําเร็จที่สําคัญ 
    3.6 จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป  เพื่อนําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูการปฏิบัติโดย
อาศัยหลักวิชาการ  ความคิดริเริ่ม  นวัตกรรม  การปฏิบัติที่เปนเลิศ  ตลอดจนผลการวิจัยมาใชกําหนด
โครงการ/กิจกรรมการดําเนินงานและบูรณาการกับมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา  นโยบายและ ITA 
    3.7 จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของผูเรียน  เพื่อยกระดับผลการเรียนรูของผูเรียนที่
มุงเนนการสงเสริมความเขมแข็งการจัดการศึกษาของโรงเรียน  และความเขมแข็งในการจัดการเรียนรู
ของคร ู
    3.8 นํานโยบายที่สําคัญของรัฐบาล  กระทรวงศึกษาธิการ  สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสูการปฏิบัติ  โดยวิเคราะหความสําคัญ  ประกาศ
กําหนดนโยบาย  จัดทําแผนงาน  โครงการสูการปฏิบัติตลอดจนนิเทศ  ติดตาม  ประเมิลผลและรายงาน
ผลการปฏิบัติอยางตอเนื่อง 
    3.9 ประยุกตใชหลักการบริหารคุณภาพองคกร  (PDCA)  ประกอบดวย  การวางแผน 
(Plan)  การดําเนินการตามแผน (Do)  การติดตาม  ตรวจสอบและนิเทศ (Check)  และการปรับปรุง
แกไข  (Act)  มาใชพัฒนาคุณภาพการบริหารและการดําเนินการทุกระดับ  ทั้งระดับสํานักงาน  ระดับ
กลุม  ระดับงาน  และระดับโครงการ  เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายอยางมีคุณภาพ 
    3.10 จัดใหมีการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศ  การดําเนินงานในทุกระดับทั้ง
ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ระดับโรงเรียน  ระดับหองเรียน  ระดับกลุม  ระดับบุคคล  และ
ระดับโครงการ/กิจกรรมการดําเนินงาน  โดยใหความสําคัญเปนพิเศษกับการประเมินผลรอบ  6  เดือน  
และ 12  เดือน  และจัดใหมีการเรียนรู  ปรับปรุงการดําเนินงาน  และรายงานผลการดําเนินงาน 
    3.11 ศึกษา  เรียนรูและนําศาสตรพระราชาเปนพลังขับเคลื่อนการดําเนินงาน  โดยเฉพาะ
หลักเศรษฐกิจพอเพียง  ควบคูกับการนํานวัตกรรมและนําเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)  มาใชในการ
บริหารจัดการศึกษาการเรียนรูและการบริการ 
     4. เปาหมายความสําเร็จ 
 4.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
โดย  
     4.1.1 มีคะแนนการประเมินมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา  โดยรวมไมต่ํากวาระดับดีเยี่ยม 
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แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  สพป.มหาสารคาม เขต 3 

 
 

     4.1.2 มีคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานภาครัฐ  โดยรวมไม
ต่ํากวาระดับสูงมาก 
 4.2 โรงเรียนมีความเขมแข็งในการจัดการศึกษา  โดย 
     4.2.1 มีคะแนนผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา  โดยรวม
ไมต่ํากวาระดับดีมาก 
      4.2.2 มีคะแนนผลการทดสอบ  O-Net  หรือ  NT  โดยรวมไมต่ํากวารอยละ  50 
 
  

4.3 ครูมีความเขมแข็งในการจัดการเรียนรู  โดย 
      4.3.1 มีคะแนนผลการทดสอบ  O-Net  หรือ  NT ของนักเรียนในความรับผิดชอบไมนอย
กวา  รอยละ  50 
      4.3.2 นักเรียนในความรับผิดชอบผานเกณฑที่ทางราชการกําหนดไมนอยกวารอยละ  80 
 4.4 ประชาชนและผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัด
การศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ของกลุม  และของโรงเรียนไมนอยกวารอยละ  85 
 4.5 ประเทศชาติมีความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  ตามยุทธศาสตรชาติ  20 ป 
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คํามั่นสัญญาและเจตจํานงในการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา 
ของ  นายชัยณรงค  แสงคํา ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3 
 
 1.  ดวยเกียรติของขา  :  ขาสัญญาวา 
     ขอ 1  : ขาจะบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  ยึดผลประโยชนของ
นักเรียน  ครู  บุคลากรทางการศึกษา ประชาชน และประเทศชาติ เปนสําคัญ  มุงเสริมสรางความ
ซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติราชการ 
     ขอ 2  : ขาจะจัดระบบบริหารจัดการใหสะดวก  รวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลโดย
คํานึงถึงความพึงพอใจของผูรับบริการเปนสําคัญ 
     ขอ 3  : ขาจะจัดระบบบริหารจัดการการเงินและงบประมาณใหถูกตอง โปรงใส คุมคา 
ตรวจสอบไดมีประสิทธิภาพ 
     ขอ 4  : ขาจะจัดระบบบริหารจัดการบริหารงานบุคคลใหเกิดความเสมอภาค เทาเทียม   
เปนธรรม โดยไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม 
     ขอ 5  : ขาจะมุงมั่นในการยกระดับคุณภาพการเรียนของผูเรียนใหสูงขึ้น  โดยสงเสริมความ
เขมแข็งของโรงเรียนและครูในการจัดการศึกษาและการเรียนรูที่ใชโรงเรียนและหองเรียนเปนฐานในการ
พัฒนา 
 2.  เจตจํานงสูการปฏิบัติ  : 
     ขอ 1 : จะปฏิบัติตนใหเปนผูตรงตอเวลา 
     ขอ 2 : จะปฏิบัติหนาที่ใหถูกตองตามกฎหมาย  ระเบียบ  และวินัย 
     ขอ 3 : จะเปนแบบอยางที่ดีดานความซื่อสัตยสุจริต 
     ขอ 4 : จะยึดมั่นในหนาที่ความรับผิดชอบ 
     ขอ 5 : จะมุงมั่นในการบริการที่ด ี
 
 
 
 
      (นายชัยณรงค  แสงคํา) 
   ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

บทที่ 3 
ทิศทางการจัดการศึกษา 

 
วิสัยทัศน      

     พัฒนาคุณภาพการศึกษา ลดปญหาความเหลื่อมล้ํา ยึดหลักธรรมาภิบาลสูมาตรฐานสากล   
 บนพื้นฐานตามหลักศาสตรพระราชา 
 
พันธกิจ   
 1.สงเสริมสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการศึกษา กาวไกลสูสากล 
 2.เสริมสรางโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิตอยางเสมอภาคและเทาเทียม บนพื้นฐานศาสตร
พระราชา 
 3.สงเสริมสนับสนุนการยกระดับพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อรองรับการศึกษาตอและการ    
มีงานทํา 
 4.สงเสริมสนับสนุนการวิจัย สรางและพัฒนาองคความรู นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อการศึกษาและอาชีพ 
 5.สงเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล โดยเนนดานคุณธรรม ความ
โปรงใส และการมีสวนรวม 
  
เปาประสงค  
  ๑. นักเรียนระดับกอนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการ
เหมาะสมตามวัย และมีคุณภาพ   
  ๒. ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึง มีคุณภาพ และ
เสมอภาค   
  ๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทํางาน            
ที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์   
  ๔. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ และเปนกลไกขับเคลื่อน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักศาสตรพระราชา สูคุณภาพระดับมาตรฐานสากล   
  ๕. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทํางานแบบบูรณาการ มีเครือขายการบริหารจัดการ บริหาร
แบบมีสวนรวมตามหลักธรรมาภิบาล จากทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา กระจายอํานาจและความ
รับผิดชอบสูสถานศึกษา  
  6. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัด การศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ  
 

ยุทธศาสตร 
  ยุทธศาสตรที่ 1  จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
  ยุทธศาสตรที่ 2  พัฒนาคุณภาพผูเรียน และสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสราง  
                               ขีดความสามารถในการแขงขัน   
  ยุทธศาสตรที่ 3  พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา      
  ยุทธศาสตรที่ 4  ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมี 
                                 คุณภาพ  
  ยุทธศาสตรที่ 5  จัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม                                   
  ยุทธศาสตรที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการและการมีสวนรวม 
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ประกาศนโยบายสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 
นโยบายสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 
……………………………………………………….  

 

  เพื่อใหการดําเนินงานสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายการตรวจ
ราชการประจํา ปงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาศัยอํานาจหนาที่  ขอ 5  (1 ) และ (2 ) ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการ ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน  2560 สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  จึงประกาศนโยบายสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  เพื่อสู  “ปแหงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปแหงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาและเด็กปฐมวัย”  
ดังตอไปนี ้
 

  1.การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

  2.การจัดการศึกษาปฐมวัย 

  3.การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

  4.การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห 

  5.การเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ 

  6.การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก 

  7.การอานออกเขียนได 

  8.การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 

  9.การพัฒนาครูทั้งระบบ 

  10.การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผานกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด 

  11.การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

  12. พัฒนาคุณภาพนักเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
 

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ วันที่   19  ตุลาคม   พ.ศ. 2561 
 
 
 
                                                               (นายชัยณรงค  แสงคํา) 
   ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 
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ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม  ปงบประมาณ พ.ศ.2562  
 

ยุทธศาสตรที่  1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

เปาประสงคยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
คา 

เปาหมาย 
โครงการ/กิจกรรม กลุมงาน 

1. นักเรียนมีความรักในสถาบัน
หลักของชาติ และยึดมั่นการ
ปกครองระบบประชาธิปไตย 

1.รอยละของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมสงเสริม
การเรียนรูที่สะทอนความรักและการธํารงรักษา
สถาบันหลักของชาติ และการยึดมั่นในการ
ปกครองระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

100 โครงการสภานักเรียนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3   

สงเสริม 

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการเรียนรู
ประวัติศาสตรชาติไทยตามแนวพระราชดําริของสมเด็จพระ
นางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ” การเสริมสรางทักษะการ
คิดวิเคราะหผานกิจกรรมเรียนรูประวัติศาสตรชาติไทย   

นิเทศ 

2. รอยละของนักเรียนที่ไดรับการพัฒนาตาม
กระบวนการ ลูกเสือ เนตรนารี และ  
ยุวกาชาด 

100 โครงการสงเสริมและพัฒนากิจการลูกเสือ เนตรนารี และ 
ยุวกาชาด 

สงเสริม 
 

3.รอยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียน
การสอน/กิจกรรมที่สรางภูมิคุมกันหรือปอง
ปราบการทุจริตคอรรัปชั่น  

100 โครงการเสริมสรางคุณธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
“ปองกันการทุจริต” (ภายใตชื่อเขตสุจริต) 
    

อํานวยการ 
 

2. นักเรียนทุกชวงวัยไดรับ
การศึกษาดูแลและปองกันจาก
ภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม 
 

4.รอยละของสถานศึกษาที่ดําเนินงานปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

100 โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา  สงเสริม 

โครงการแขงขันกีฬาตานภัยยาเสพติด “ สพป.มค.3 เกมส”  สงเสริม 

3. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 5. รอยละของนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 100 โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. นิเทศ 

42 
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ยุทธศาสตรที่  1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

เปาประสงคยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
คา 

เปาหมาย 
โครงการ/กิจกรรม กลุมงาน 

คุณลักษณะอันพึงประสงคตาม
หลักสูตร และคานิยมหลักของ
คนไทย 12 ประการ 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร และ
คานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม 12 
ประการ ในสถานศึกษา 

นิเทศ 

โครงการขับเคลื่อนตามแนวทางศาสตรพระราชา และการ
เรียนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเพื่อความยั่งยืน 

นิเทศ 

โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    

นิเทศ 
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ยุทธศาสตรที่  2 พัฒนาคุณภาพนักเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 

เปาประสงคยุทธศาสตร ตัวชีว้ัดความสําเร็จ 
คา 

เปาหมาย 
โครงการ/กิจกรรม กลุม 

1.นักเรียนมีทักษะและคุณลักษณะ
พื้นฐานของพลเมืองไทย และทักษะ
คุณลักษณะที่จําเปนในศตวรรษที่21 

2. รอยละของนักเรียนมีทักษะและ
คุณลักษณะและทักษะการเรียนในศตวรรษที่ 
21 

100 โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
 ประจําปงบประมาณ 2562 

นิเทศ 

โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน นิเทศ 
2.นักเรียนทุกชวงวัย มีทักษะ 
ความรู ความสามารถ และ
สมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา
และพัฒนาคุณภาพชีวิตไดตาม
ศักยภาพ 
 
 

2.รอยละเด็ก 3 -5 ป  มีพัฒนาการสมวัย 100 โครงการพัฒนาการจัดประสบการณการเรียนการสอนปฐมวัย นิเทศ 

3.รอยละการอานของเด็กอายุตั้งแต 6 ป 
 

95 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ปงบประมาณ 
2562    

นิเทศ 

4.รอยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) แต
ละวิชาผานเกณฑคะแนนรอยละ 50 ขึ้นไป   

42.50 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4 กลุมสาระ
หลักการเรียนรู 
 

นิเทศ 

3.สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/
กระบวนการเรียนรูตามหลักสูตรได
อยางมีคุณภาพและมาตรฐาน 

5. รอยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับความ
ตองการของผูเรียนและพื้นที ่ 

100  โครงการพฒันาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูตามหลักสูตร
แกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551     
   

นิเทศ 

6.รอยละของสถานศึกษาที่จัดกระบวนการ
เรียนรูเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะหและความคิดสรางสรรค  

100 โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา 
(STEM Education) ในสถานศึกษา 
   

นิเทศ 

7. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีงานวิจัยที่
สามารถนําไปใชได  

12 เรื่อง โครงการสนับสนุนการวิจัยเพื่อการเรียนรู 
 

นิเทศ 
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ยุทธศาสตรที่  2 พัฒนาคุณภาพนักเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 

เปาประสงคยุทธศาสตร ตัวชีว้ัดความสําเร็จ 
คา 

เปาหมาย 
โครงการ/กิจกรรม กลุม 

4.แหลงเรียนรู สื่อตําราเรียน 
นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู มี
คุณภาพและมาตรฐาน สามารถ
เขาถึงไดโดยไมจํากัดเวลาและ
สถานที่ 

8.รอยละของโรงเรียนที่เขารวมโครงการลด
เวลาเรียน เพิ่มเวลารู พัฒนาแหลงเรียนรูให
สามารถจัดการศึกษา/กิจกรรมการเรียนรูที่มี
คุณภาพ 

100 โครงการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่ม เวลารู 
    
 

นิเทศ 

9.รอยละของโรงเรียน มีระบบการทดสอบ 
การวัดและประเมินความรู ทักษะ และ
สมรรถนะของนักเรียน ที่มีประสิทธิภาพ 

100 โครงการวัดประเมินผลการเรียนรู ประจําปงบประมาณ 2562 
    
 

นิเทศ 

10.ในป 2562 มีการเขาใชบริการคลัง
ขอสอบเพื่อการวัดผลการเรียนรูตาม
มาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานวิชาชีพ   

2,500 
คน 

โครงการพัฒนาระบบการทดสอบออนไลน (MK e-Testing) นิเทศ 
 

 11.รอยละของสถานศึกษาที่ไดรับการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพนักเรียน 

100 โครงการนิเทศการศึกษาเพื่อเรงรัดการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาประจําปงบประมาณ 2562     

นิเทศ 
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ยุทธศาสตรที่  3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เปาประสงคยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
คา 

เปาหม
าย 

โครงการ/กิจกรรม กลุม 

1.พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ใหสามารถจัดการเรียนรู
อยางมีคุณภาพ ในรูปแบบที่
หลากหลาย 

1.รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ไดรับการพัฒนาดวยระบบ TEPE Online 

60 โครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาดวย
ระบบ TEPE Online 

พัฒนาครูฯ 

2.รอยละของครูแลบุคลากรทางการศึกษาที่ได
เขารวมกิจกรรมชุมชนแหงการเรียนรู PLC 

80 โครงการสงเสริมชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ : ครูเพื่อศิษย  PLC  พัฒนาครู 

2.พัฒนาระบบการบริหารงาน
บุคคลใหมีประสิทธิภาพ  เที่ยง
ธรรม สรางขวัญกําลังใจ และ
สงเสริมการปฏิบัติงานไดอยาง
เต็มตามศักยภาพ 

3.รอยละของครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ไดรับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน
ตําแหนง 

95 โครงการพัฒนาสงเสริมประสิทธิภาพขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ที่ไดรับการแตงตั้งหรือเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการ 
ชํานาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ    

พัฒนาครูฯ 

4.โครงการอบรมครูผูชวยสูมืออาชีพประชาคมอาเซียน (สพฐ.)    พัฒนาครูฯ 

โครงการเสริมสรางวินัย และคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประจําป พ.ศ. 2562 

กฎหมาย
และคดี 

โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

บุคคล 

โครงการจัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นต่ํากวาสายสะพาย 
และเหรียญจักพรรดิมาลา ประจําป  2561 – 2562 
 

บุคคล 

โครงการประเมินคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ”    บุคคล 
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ยุทธศาสตรที่  3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เปาประสงคยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
คา 

เปาหม
าย 

โครงการ/กิจกรรม กลุม 

2.พัฒนาระบบการบริหารงาน
บุคคลใหมีประสิทธิภาพ  เที่ยง
ธรรม สรางขวัญกําลังใจ และ
สงเสริมการปฏิบัติงานไดอยาง
เต็มตามศักยภาพ 
(ตอ) 

4.สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีแผนอัตรากําลัง
เพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

1 แผน โครงการจัดทําแผนอัตรากําลังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3     

บุคคล 

โครงการสรรหาและบริหารอัตรากําลังพนักงานราชการและ
ลูกจางชั่วคราว 

บุคคล 
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ยุทธศาสตรที่  4  ขยายโอกาสการเขาถึงการบริหารทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

เปาประสงคยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
คา 

เปาหมาย 
โครงการ/กิจกรรม กลุม 

1.นักเรียนทุกคนไดรับโอกาส
และความเสมอภาคในการเขาถึง
การศึกษาทีมีคุณภาพ 

1รอยละของนักเรียนปฐมวัย (3-5 ป) ตอ
ประชากรกลุมอายุ  3 – 5 ป   

100 โครงการติดตามประชากรวัยเรียนตาม ทร 14 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3 
     
 

สงเสริมการ
จัดการศึกษา 

2.รอยละประชากรอายุ 6 -11 ป ไดเขาเรียน
ระดับประถมศึกษา  

100 

3.รอยละของประชากรอายุ  12 – 14 ป ไดเขา
เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทาทุกคน 

100 

4. รอยละอัตราการเขาเรียนของนักเรียน
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนตน 

100 

 5. อัตราการออกกลางคันลดลง   
 

<0.03 โครงการพฒันาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนสูความ
ยั่งยืน 

สงเสริมการ
จัดการศึกษา 

โครงการติดตามการพัฒนาผูเรียนในสถานศึกษาและ
พัฒนาศักยภาพการดําเนินงานพัฒนานักเรียนกลุม
สงเสริมการจัดการศึกษา ประถมศึกษามหาสารคาม 
เขต 3   

6.รอยละของเด็กในวัยเรียนที่มีความตองการ
จําเปนพิเศษ ไดรับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ   
 

100 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม 
     

นิเทศ 

7. รอยละของนักเรียนพิการไดรับการพัฒนา
สมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสม 
 

100 
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ยุทธศาสตรที่  4  ขยายโอกาสการเขาถึงการบริหารทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

เปาประสงคยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
คา 

เปาหมาย 
โครงการ/กิจกรรม กลุม 

2.เพิ่มโอกาสทางการศึกษาผาน
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

8.รอยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอน
ทางไกลดวยระบบ DLIT , DLTV  

80 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารและการ
จัดการเรียนรูของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต  3 ประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. 2562 

สงเสริมการ
จัดการศึกษา

ทางไกล  
เทคโนโลยีสื่อ
สนเทศเพื่อ
อากรสื่อสาร 

 9.รอยละของระบบสารสนเทศดานการศึกษาที่เปน
ระบบ ครอบคลุม ถูกตอง และเปนปจจุบัน 
สามารถอางอิงได เพื่อใชประโยชนในการวางแผน 
การบริหารจัดการศึกษา การติดตาม การประเมิน
และการรายงานผล 

100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



50 
 

 

50

 
ยุทธศาสตรที่  5  จัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

เปาประสงคยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
คา 

เปาหมาย 
โครงการ/กิจกรรม กลุม 

1.หลักสูตร แหลงเรียนรู และสื่อการ
เรียนรู ที่สงเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม  
 

1. รอยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการ
สรางเสริมคุณภาพชีวิตเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 

100 โครงการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปลอดขยะ และ
โรงเรียนปลอดขยะ (Aero Waste School)  
 

สงเสริมการ
จัดการศึกษา 

2.นักเรียนมีจิตสํานึกรักษาสิ่งแวดลอม 2.รอยละของนักเรียนทุกระดับการศึกษามี
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักใน
ความสําคัญของการดํารงชีวิตเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 

100 
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ยุทธศาสตรที่   6  พัฒนาระบบบริหารจัดการและสิ่งเสริมการมีสวนรวม 

เปาประสงคยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
คา 

เปาหมาย 
โครงการ/กิจกรรม กลุม 

1.ระบบการบริหารจัดการศึกษามี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สงผล
ตอคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 

1. รอยละของโรงเรียนขนาดเล็กที่ผาน
เกณฑการประเมินคุณภาพเพิ่มขึ้น 

100 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก 

นโยบายและ
แผน 

2.รอยละของสถานศึกษาที่มีคุณภาพตาม
เกณฑประกันคุณภาพการศึกษา 

100 โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา เพื่อเตรียมการประเมินภายนอกจาก สมศ.   

นิเทศ 

2.มีรูปแบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางการศึกษา 

3.จํานวนสถานศึกษาที่มีระบบบัญชี
สามารถรายงานการเงินที่เปนปจจุบันและ
ตรวจสอบไดทุกโรงเรียน 

145 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผูบริหารโรงเรียน ครู
ผูรับผิดชอบงานการเงิน บัญชี และพัสดุ     

บริหาร
การเงินฯ 

โครงการตรวจสอบภายใน  และใหความรูเกี่ยวกับ
การเงิน บัญชี และพัสดุโรงเรียน   

ตสน. 

โครางการขยายผลเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ระบบควบคุมภายใน  ประจําปงบประมาณ 2561 

อํานวยการ 

3.สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามี
ระบบการบริหารจัดการที่ดี มี
ประสิทธิภาพ เอื้อตอการสงเสริม
สนับสนุนการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 
 

4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีระบบการ
บริหารจัดการที่ดี 

ม ี โครงการพัฒนามาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา อํานวยการ 
โครงการประชุมผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 

อํานวยการ 

โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ อํานวยการ 
5.ทุกกลุมในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามี
ระบบการบริหารและจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ 

10 กลุม โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2562 

นโยบายและ
แผน 

โครงการติดตามรายงานและประเมินผลการบริหาร
จัดการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3 

นโยบายและ
แผน 
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แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  สพป.มหาสารคาม เขต 3 

 
 

บทที่  4 
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

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

4.1 สรุปแผนงาน/โครงการและกิจกรรมที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  ไดดําเนินการจัดแผนการใชจาย
งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 จํานวน  8,000,000 บาทดังนี้ 
 

1.งบประมาณในการบริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  จํานวน 5,000,000 บาท 
2.งบประมาณในการจัดทําแผนปฏิบัติการ    จํานวน 3,000,000 บาท 
            รวมงบประมาณ      จํานวน 8,000,000 บาท 
 

          1.งบประมาณในการบริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  จํานวน 5,000,000 บาท 
 

รายการ 
งบประมาณที่ขอตั้งปงบประมาณ พ.ศ.2562 

รวม จัดสรร กลุม/รายการ 

ก.คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ                3,146,000   

  1.คาอาหารทําการนอกเวลา  265,000  

     1.1 กลุมอํานวยการ   30,000 

     1.2 กลุมนโยบายและแผน   20,000 

     1.3 กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลฯ   15,000 

     1.4 กลุมบริหารงานการเงินฯ   60,000 

     1.5 กลุมบริหารงานบุคคล   30,000 

     1.6 กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการ 
         ศึกษา 

  10,000 

     1.7 กลุมกฎหมายและคดี   10,000 

     1.8 กลุมนิเทศ ติดตามฯ   65,000 

     1.9 กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา   25,000 

     1.10 หนวยตรวจสอบภายใน   0 

2.คาเบี้ยประชุม กตปน.  90,000  

3.คาเบี้ยเลี้ยงที่พักและคาพาหนะ       500,000  

4.คาจางดูแลระบบเครือขายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 120,000  

5.คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง  80,000  
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แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  สพป.มหาสารคาม เขต 3 

 
 

รายการ 
งบประมาณที่ขอตั้งปงบประมาณ พ.ศ.2562 

รวม จัดสรร กลุม/รายการ 

6.คาซอมแซมครุภัณฑ  100,000  

7.คาซอมแซมสิ่งกอสราง  100,000  

8.คากําจัดขยะมูลฝอย  30,000  

9.คาวัสดุสํานักงาน                  500,000  

10.คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  350,000  

11.คาวัสดุยานพาหนะและขนสง  150,000  

12.คาใชจายในการบํารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศ 

 30,000  

13.คาจางถายเอกสาร                         105,000  

14.คาใชจายอื่นตามความจําเปน  726,000  

     14.1 จางพนักงานทําความสะอาด(แมบาน)  
            จํานวน 1 ราย (9,000x12) 

  108,000 

     14.2 จางยาม 1 ราย (9,000x12)          108,000 

     14.3 จางเหมาธุรการ 3 ราย   
          (9,000x 12x3) 

  324,000 

     14.4  พนักงานขับรถ  1 ราย 
(9,000x10) 

  90,000 

     14.5 คาครองชีพ เดือนละ 2,000 บาท 
จํานวน 4 คน (2,000x4x12) 

  96,000 

 ข.คาสาธารณูปโภค          945,000   

     1.คาไฟฟา  750,000  

     2.คาน้ําประปา  15,000  

     3.คาโทรศัพท  120,000  

     4. คาไปรษณีย  60,000  

ค.สํารองจายโครงการเรงเดวนฉุกเฉินและ
ขับเคลื่อนนโยบาย 

           
909,000  

  

รวม (ก+ข+ค) 5,000,000 4,091,000  
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แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  สพป.มหาสารคาม เขต 3 

 
 

2.งบประมาณในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2521 จํานวน 3,000,000 บาท 
 

ที ่ ยุทธศาสตร/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ กลุม 
ยุทธศาสตรที่  1  จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
1 โครงการปองกันแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา     30,000  สงเสริมฯ 

2 
โครงการแขงขันกีฬานักเรียนตานภัยยาเสพติด " สพป.มค.3 
 เกมส 2561" 

 150,000  สงเสริมฯ 

3 
โครงการพัฒนางานสภานักเรียนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 

   20,000  สงเสริมฯ 

4 โครงการสงเสริมและพัฒนากิจการลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด    50,000  สงเสริมฯ 
5 โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.     25,000  นิเทศ 

6 
โครงการขับเคลื่อนคานิยมหลัก 12 ประการ สูการปฏิบัติใน
สถานศึกษา 

   25,000  นิเทศ 

8 
โครงการเสริมสรางคุณธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา"ปองกัน
การทุจริต" (ภายใตชื่อเขตสุจริต) 

   10,000  
นิเทศ 

9 
โครงการขับเคลื่อนตามศาสตรพระราชาสูสถานศึกษา และการเรียนรู
โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดดําริเพื่อความยั่งยืน 

   50,000  
นิเทศ 

10 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการเรียนรูประวัติศาสตรชาติไทย
ตามแนวพระราชดําริของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
"การเสริมสรางทักษะการคิดวิเคราะห ผานกิจกรรมเรียนรู
ประวัติศาสตรชาติไทย" 

30,000 นิเทศ 

11 โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม 

30,000 นิเทศ 

 รวมยุทธศาสตรที่ 1  420,000 
ยุทธศาสตรที่  2 พัฒนาคุณภาพนักเรียนและสิ่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางขีดความสามารถในการ 
                    แขงขัน 
12 โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูตามหลักสูตร

แกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
   50,000  

นิเทศ 

13 
โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษประจําป
งบประมาณ 2562 

 100,000  
นิเทศ 

14 โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน  330,000  นิเทศ 
15 โครงการพัฒนาการจัดประสบการณเรียนการสอนปฐมวัย  100,000  นิเทศ 
16 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ปงบประมาณ  2562  100,000  นิเทศ 
17 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4 กลุมสาระการเรียนรู  100,000  นิเทศ 
18 โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา (STEM 

Education) และการคิดวิเคราะห ในสถานศึกษา 
   50,000  นิเทศ 

19 โครงการสนับสนุนการวิจัยเพื่อการเรียนรู  100,000  นิเทศ 
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แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  สพป.มหาสารคาม เขต 3 

 
 

ที ่ ยุทธศาสตร/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ กลุม 
20 โครงการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู    50,000  นิเทศ 
21 โครงการวัดและประเมินผลการเรียนรู  ประจําปงบประมาณ 2562    50,000  นิเทศ 
22 โครงการพัฒนาคลังขอสอบและระบบการทดสอบออนไลน (MK e-

Testing)) 
   50,000  นิเทศ 

23 
โครงการนิเทศการศึกษาเพื่อเรงรัดการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ประจําปงบประมาณ 2562 

 150,000  นิเทศ 

 รวมยุทธศาสตรที่2  1,230,000 
ยุทธศาสตรที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
24 โครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาดวยระบบ 

TEPE Online 
30,000 กลุมพัฒนาครูฯ 

25 โครงการสงเสริมชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ : ครูเพื่อศิษย  PLC 50,000 กลุมพัฒนาครูฯ 
26 โครงการประเมินคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” 20,000 กลุมบุคคล 
27 โครงการอบรมครูผูชวยสูการเปนมืออาชีพประชาคมอาเซียน (สพร.) 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 
70,000 กลุมพัฒนาครูฯ 

28 โครงการจัดทําแผนอัตรากําลังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 

20,000 กลุมบุคคล 

29 โครงการสรรหาและบริหารอัตรากําลังพนักงานราชการและลูกจาง
ชั่วคราว 

150,000 กลุมบุคคล 

30 โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ประจําป
งบประมาณ 2562 

20,000 กลุมบุคคล 

31 โครงการจัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นต่ํากวาสายสะพาย และ
เหรียญจักพรรดิมาลา  ประจําป 2561 -2562 

10,000 กลุมบุคคล 

32 โครงกาเสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ขาราชการครูและบุคลการทางการศึกษา ประจําป งบประมาณ    
พ.ศ. 2562 

50,000 กลุมกฎหมาย
และคดี 

33 โครงการพัฒนาสงเสริมประสิทธิภาพขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ที่ไดรับการแตงตั้งหรือเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการ 
ชํานาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ 

30,000 กลุมพฒันาครูฯ 

 รวมยุทธศาสตรที่ 3  450,000 
ยุทธศาสตรที่  4  ขยายโอกาสการเขาถึงการบริหารทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
34 โครงการติดตามประชากรวัยเรียนตาม ทร 14 สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 
120,000 สงเสริมฯ 

35 โครงการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนสูความยั่งยืน    50,000  สงเสริมฯ 
36 โครงการติดตามการพัฒนาผูเรียนในสถานศึกษาและพัฒนาศักยภาพ

การดําเนินงานพัฒนาผูเรียนกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
   30,000  สงเสริมฯ 
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ที ่ ยุทธศาสตร/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ กลุม 
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 

37 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม    50,000  นิเทศฯ 
38 โครงการสงเสริม พัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรูของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2562 

  20,000  สงเสริมการจัด
การศึกษา
ทางไกลฯ 

 รวมยุทธศาสตรที่ 4        270,000  
ยุทธศาสตรที่  5  จัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
39 โครงการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปลอดขยะ และโรงเรียน    

ปลอดขยะ (Zero Waste School) 
150,000 สงเสริมฯ 

 รวมยุทธศาสตรที่ 5   
ยุทธศาสตรที่   6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสิ่งเสริมการมีสวนรวม 
40 โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อ

เตรียมการประเมินภายนอกจาก สมศ. 
   50,000  นิเทศ 

41 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก    30,000  นโยบายและแผน 

42 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผูบริหารโรงเรียน ครูผูรับผิดชอบ
งานการเงิน บัญชี และพัสดุ 

   50,000  บริหารการเงิน
และสินทรัพย 

43 โครงการตรวจสอบภายในและใหความรูเกี่ยวกับการเงิน บัญชี และ
พัสดุโรงเรียน 

   50,000  ตสน. 

44 โครงการขยายผลการเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบการ
ควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ 2562 

   20,000  อํานวยการ 

45 โครงการพัฒนามาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา    50,000  อํานวยการ 
46 โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562    30,000  นโยบายและแผน 

47 โครงการติดตามรายงานและประเมินผลการบริหารจัดการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ประจําป
งบประมาณ 2562 

   50,000  นโยบายและแผน 

48 โครงการประชุมผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 

 100,000  อํานวยการ 

49 โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ    50,000  อํานวยการ 
 รวมยุทธศาสตรที่ 6       480,000 
 รวมทั้งสิ้น 6 ยุทธศาสตร  3,000,000 
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ชื่อโครงการ            โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
แผนงาน       พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร ที่ 1      จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
เปาประสงคที่ 2            นักเรียนทุกชวงวัยไดรับการศึกษาดูแลปองกันภัยคุมคามในชีวิตรูปแบบใหม      
กลุมที่รับผิดชอบ     กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
ผูรับผิดชอบโครงการ    นางสาวรุงฤทัย  บุญมาศ และนางสาวสุดคนึง ศิริงาม 
ลักษณะโครงการ     โครงการตอเนื่อง 
ระยะเวลาดําเนินการ    1 ตุลาคม  2561 -  30  กันยายน  2562 
............................................................................................................................................................................ 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ปจจุบันยาเสพติดไดแพรระบาดอยางรุนแรง  กวางขวาง   มีแนวโนมเพิ่มจํานวนมากขึ้น  และแกไข 
ยากมากขึ้น  ยาเสพติดนอกจากจะเปนอันตรายตอสุขภาพของผูเสพ  ผูติดแลว  ยังกอใหเกิดผลกระทบ
ทางดานเศรษฐกิจ  สังคม  และความมั่นคงของชาติดวย  รัฐบาลจึงไดกําหนดใหปญหายาเสพติด เปน “วาระ
แหงชาติ” โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปราม ทั้งมีกลไกติดตามชวยเหลืออยางเปนระบบ ดําเนินการอยาง
จริงจังในการปองกันปญหาดวยการแสวงหาความรวมมือเชิงรุก และไดมอบใหกระทรวงศึกษาธิการเปน
ผูรับผิดชอบหลักในแผนยุทธศาสตรที่ ๑ การปองกันกลุมผูมีโอกาสเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติด (Potential 
Demand) ในการดําเนินงานตามนโยบายแกไขปญหายาเสพติด และบทบาทหนาที่ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา จะตองขับเคลื่อนการดําเนินงานดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา  สงเสริมใหสถานศึกษาเขมแข็งเอาชนะยาเสพติด มีขีดความสามารถในการเฝาระวังและจัดการกับ
ปญหายาเสพติดในสถานศึกษา   สามารถขับเคลื่อนการดําเนินงานปองกัน แกไขและเฝาระวังปญหายาเสพติด
ในกลุมเด็กและเยาวชนไดอยางเปนระบบ เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติได โดยการสรางภูมิคุมกัน และพัฒนาทักษะ
ชีวิตใหกับผูเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใหมีความรู ความเขาใจ และมีความตระหนักในเรื่องการปองกัน
ภัย และสามารถชวยเหลือตนเองตลอดจนเอาตัวรอด และแกไขปญหา หรือหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงตางๆ ได   
 ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดมีความตอเนื่อง และเปนไปตาม
นโยบายของรัฐบาล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต  3 จึงไดจัดทําโครงการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา ขึ้น เพื่อนํานโยบายไปสูการปฏิบัติดวยการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานตามนโยบายอยางเปนระบบ และยั่งยืน ตอไป 
 
2.  วัตถุประสงค 
 2.1 ดานผลผลิต 
 1. เพื่อบริหารจัดการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการปองกันกลุมผูมีโอกาสเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพ
ติดตามนโยบายของรัฐบาล 
 2. เพื่อชี้แจงแนวทางการดําเนินงานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ในสถานศึกษา และ
สถานศึกษาสามารถดําเนินกิจกรรมตามแนวทางที่กําหนดได 
  3. เพื่อสรางความเขมแข็งใหสถานศึกษา มีแผนปฏิบัติการและมีการปองกันเฝาระวังปญหายา
เสพติดอยางยั่งยืน  สอดคลองกับยุทธศาสตรและมาตรฐานตัวชี้วัดสถานศึกษา 
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  4. เพื่อสรางเครือขายการดําเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข 
ของสถานศึกษาใหมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น 
  2.2 ดานผลลัพธ 
 1. สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการขบัเคลื่อนยุทธศาสตรการปองกันกลุมผูมีโอกาสเขาไป
เกี่ยวของกับยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาลได 
 2. สถานศึกษารับทราบ และมีความเขาใจในการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการปองกันกลุม
ผูมีโอกาสเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนดําเนินกิจกรรมตามแนวทางที่กําหนด
ได 
 3. สถานศึกษามีแผนปฏิบัติการ และมีการปองกันเฝาระวังปญหายาเสพติดอยางยั่งยืน  
สอดคลองกับยุทธศาสตรและมาตรฐานตัวชี้วัดสถานศึกษา 
  4. สถานศึกษามีเครือขายการดําเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และ
อบายมุข จํานวนเพิ่ม รอยละ 30  
   
3.  เปาหมาย 
 3.1  เปาหมายเชิงปริมาณ 
  3.1.1 ประชุมชี้แจงนโยบายแนวทางการดําเนินงานฯ  ประกอบดวย 
   1. ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด (สพฐ.)  จํานวน 145 รร.ๆ ละ 1 คน รวม   145 คน 
   2. วิทยากร และเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ จํานวน   10  คน 
 
  3.1.2 การดําเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประกอบดวย 
  1. สถานศึกษาในสังกัด จํานวน  145  รร. 

  3.2  เปาหมายเชิงคุณภาพ 
  1. ผูบริหารสถานศึกษา เขารวมประชุมรับทราบนโยบาย และแนวทางการดําเนินงานปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดครบทุกโรงเรียน  
  2. โรงเรียนในสังกัดดําเนินงานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดตามแผนยุทธศาสตร
จนกระทั่งเปนโรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

 

4. กิจกรรมระยะเวลาสถานที่ และผูรับผิดชอบ 
 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ ผูรับผิดชอบ 
1   1.1 ประชุมชี้แจงนโยบายแนวทางการดําเนินงานการ

ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ในสถานศึกษา  
  1.2 การขับเคลื่อนแนวทางการดําเนินงาน และการ
ประเมินโครงการสถานศึกษา สีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจําป 2562 

ก.พ.– พ.ค.  
2562 

หอประชุม 
สพป.มค.3 น.ส.สุดคนึง 

ศิริงาม 
 

2 สรุปผลการดําเนินโครงการ ต.ค. – ธ.ค. 
2562 

สพป.มค.3  
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5.  งบประมาณ   งบประมาณ  จํานวน     30,000  (สามหมื่นบาทถวน 
 

ที ่ รายการ งบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
1 กิจกรรม 

1.1 ประชุมชี้แจงนโยบายแนวทางการ
ดําเนินงานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
ในสถานศึกษา  
   - คาอาหารวางและเครื่องดื่มผูเขาประชุม  
จํานวน 150 คนๆ ละ 30 บาท  จํานวน 2 มื้อ 
   - คาอาหารผูเขารวมประชุม จํานวน 150 
คนๆ ละ 80 บาท จํานวน 1 มื้อ 
 

1.2 การขับเคลื่อนแนวทางการดําเนินงาน และ
การประเมินโครงการสถานศึกษา สีขาวปลอดยา
เสพติดและอบายมุข ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
ประจําป 2562 
  - คาตอบแทนกรรมการตัดสินการประกวด
สถานศึกษาฯ   คนละ 300 บาท จํานวน 3 วัน 
จํานวน 10 คน  

 
 
 
 

9,000 
 

12,000 
 
 
 
 
 
 

9,000 

  
 
 

 
9,000 

 
12,000 

 
 
 
 
 
 

9,000 

 

รวมงบประมาณ จํานวน 1 กิจกรรม เปนเงินทั้งสิ้น 30,000  

หมายเหต ุ ขอถัวจายทุกรายการ 
 

6.  การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

- รอยละ 100 ของสถานศึกษามีความเขาใจในยุทธศาสตรการปองกัน
กลุมผูมีโอกาสเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา และนํานโยบายสูการ
ปฏิบัติ 
- รอยละ 100 ของสถานศึกษามีแผนปฏิบัติการการดําเนินงานดาน
การปองกันแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
- รอยละ 100 ของสถานศึกษาเขารวม และดําเนินกิจกรรมโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  

- สอบถาม 
 
- ประเมิน 
  
- รายงานผลการ
ดําเนินงาน 

- แบบสอบถาม 
 
- แบบประเมิน 

 

7.  ผลที่คาดวาจะไดรับ  
 7.1 โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน จัดกิจกรรมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
 7.2 โรงเรียนที่เขารวมโครงการสถานศึกษาสีขาวผานการประเมินเปนโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด
และอบายมุข 
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โครงการ  แขงขันกีฬานักเรียนตานภัยยาเสพติด “สพป.มค.3 เกมส 2561” 
แผนงาน                    พืน้ฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
ยุทธศาสตรที่  1  จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

เปาประสงคที่ ที่ 2  นักเรียนทุกชวงวัยไดรับการศึกษาดูแลและปองกันจากภัยคุกคามรูปแบบใหม  

กลุมที่รับผิดชอบ  กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาวรุงฤทัย  บุญมาศ   ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

                                นางสาวสุภาวดี  แสนภักดี  และกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

ระยะเวลาดําเนินงาน   ตุลาคม 2561  – ธันวาคม 2561 

 

1. หลักการและเหตุผล 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ไดสงเสริมสนับสนุนใหเขตพื้นที่การศึกษาดําเนิน

กิจกรรมการแขงขันกีฬา  ซึ่งเปนกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนมีวินัยในตนเอง  มีน้ําใจนักกีฬา  สรางความ

สามัคคีในหมูคณะ  มีการพัฒนาทางดานรางกาย  จิตใจ  อารมณ  สังคม  และสติปญญา  ใชเวลาวางใหเปน

ประโยชนเพื่อไมใหเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด และลด ละ เลิกยาเสพติด อีกทั้ง เพื่อสนองนโยบายลดเวลา

เรียนเพิ่มเวลารูของรัฐบาล เพื่อใหนักเรียน ผูปกครอง และครู มีความสุขในการจัดการเรียนการสอน เนนให

นักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางมีความสุข  อีกทั้ง เพื่อสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลในขับเคลื่อนงานดานการ

นํากีฬาเขาระบบการศึกษา มีการสงเสริมการเลนกีฬาในสถานศึกษา 

ดังนั้น  เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามนโยบาย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

มหาสารคาม เขต 3 จึงไดจัดทําโครงการแขงขันกีฬานักเรียนตานภัยยาเสพติด “สพป.มค.3 เกมส 2561”  

เพื่อใหการสงเสริมการเลนกีฬาของนักเรียนในสังกัด มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนแกนักเรียน เพื่อพัฒนา

สุขภาพรางกายใหสมบูรณแข็งแรงเหมาะกับวัยเรียน และชวยพัฒนาระดับการเลนกีฬาใหมีมาตรฐาน นําไปสู

การเลนกีฬาอาชีพได 

 2. วัตถุประสงค  

 2.1  เพื่อรณรงคสงเสริมใหนักเรียน ไดเลนกีฬา ออกกําลังกาย เพื่อการสรางสุขภาพพลานามัยที่
แข็งแรง สมบูรณ และเลนกีฬาไดอยางถูกวิธ ี
 2.2  เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียนมีความรับผิดชอบมีน้ําใจนักกีฬา สรางความสามัคคี       
ในหมูคณะ มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามมีคุณภาพชีวิตที่ดี  

2.3  นักเรียนไดรับการพัฒนาทางดานรางกาย  จิตใจ  สติปญญาและสังคม 
2.4  นักเรียนใชเวลาวางใหเปนประโยชนหางไหลจากยาเสพติด 
2.5  นักเรียนมีทักษะในการเลนกีฬา เต็มตามศักยภาพและความถนัดของแตละคน  และเปนตัวแทน 

ของศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปแขงขันในระดับอื่นๆตอไป 
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3. เปาหมาย 

 3.1 เชิงปริมาณ  โรงเรียนในสังกัด จํานวน 145 โรงเรียน นักเรียน  จํานวน 18,761 คน ไดรวมกัน

แขงขันกีฬา      

 3.2 เชิงคุณภาพ นักเรียนมีทักษะการเลนกีฬาที่ถูกวิธีอันนําไปสูการมีมาตรฐานและอาชีพตอไปไดเปน

อยางดี 

 

4. กจิกรรม / ระยะเวลา / สถานที่ 
 

วิธีดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินงาน สถานดําเนินงาน 

1. ดําเนินการจัดการแขงขันคัดเลือก

นักกีฬาระดับศูนย ฯ 

(12 ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษา ) 

12 – 16 พฤศจิกายน 

2561 

โรงเรียนในศูนยพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

2. สงรายชื่อทีมที่เปนตัวแทนของแต

ละศนูย 

17 พฤศจิกายน 2561 สงรายชื่อทีมที่เปนตัวแทนของแตละ

ศูนย 

3. ดําเนินการจัดการแขงขันคัดเลือก

นักกีฬา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

18 - 20  พฤศจิกายน 

2561 

โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209  

และโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค 

 
 
5.  งบประมาณ 

 งบประมาณ จํานวน 150,000 บาท (หนึ่งแสนหาหมื่นบาทถวน)  มีรายละเอียดในการใชจาย ดังนี้ 

 

ที ่
กิจรรม/รายละเอียด งบประมาณ 

แยกตามหมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัดสุ 

1 ดําเนินการจัดการแขงขันคัดเลือกนักเรียน

ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา   

  
  

 -คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสินกีฬาทุก
ประเภท 

89,600 89,600   

 -คาดําเนินการจัดการแขงขันกีฬา 6 
ประเภท ในระดับจังหวัด 

10,500 

 

 10,500  

 -คาดําเนินการจัดการแขงขันกีฬา ในระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

2,000 

 

 2,000  

  -คาอาหาร 30,000  30,000  

  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 7,500  7,500  
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ที ่
กิจรรม/รายละเอียด งบประมาณ 

แยกตามหมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัดสุ 

  คาสถานที่โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 
209 

9,000 

 

 9,000  

  คาสถานที่โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค 1,400  1,400  

 รวมทั้งสิ้น 150,000 89,600 60,400  

หมายเหตุ ถัวจายทุกรายการ 

 

6. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 ประธานศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษา 12 ศูนย 

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  

 

7. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

 7.1  เปดโอกาสใหนักเรียนใชเวทีดานกีฬา เพื่อสรางสัมพันธภาพที่ดี ระหวางสถานศึกษาดวยกันกัน 
 7.2  นักเรียนในสังกัดไดพัฒนารูปแบบการเลนกีฬาอยางถูกวิธี 
 7.3  นักเรียนไดรับการพัฒนาทางดานรางกาย  จิตใจ  สติปญญาและสังคม 

7.4  นักเรียนใชเวลาวางใหเปนประโยชนหางไหลจากยาเสพติด 
 
8. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 8.1 นักเรียน ไดเลนกีฬา ออกกําลังกาย เพื่อการสรางสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง สมบูรณ และเลน
กีฬาไดอยางถูกวิธ ี
 8.2  นักเรียนมีความรับผิดชอบมีน้ําใจนักกีฬา สรางความสามัคคีใน 
หมูคณะ มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามมีคุณภาพชีวิตที่ดี  

8.3 นักเรียนไดรับการพัฒนาทางดานรางกาย  จิตใจ  สติปญญาและสังคม 
8.4 นักเรียนใชเวลาวางใหเปนประโยชนหางไหลจากยาเสพติด 
8.5 นักเรียนมีทักษะในการเลนกีฬา เต็มตามศักยภาพและความถนัดของแตละคน  และเปนตัวแทน 

ของศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปแขงขันในระดับอื่นๆตอไป 

 

    

 

 

 

 



64 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  สพป.มหาสารคาม เขต 3 

 

โครงการ   พัฒนางานสภานักเรียนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  

แผนงาน       พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
ยุทธศาสตรที่ 1   จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

เปาประสงคที่ 1   นักเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบบ 

                                        ประชาธิปไตย 

กลุมที่รับผิดชอบ   กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาวรุงฤทัย  บุญมาศ /  นางสาวสุภาวดี  แสนภักดี   

ระยะเวลาดําเนินการ    1 ตุลาคม 2561  –  30 กันยายน 2562 

 

1. หลักการและเหตุผล 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  ไดบัญญัติในการยึดถือ ระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขเปนวิถีทางในการปกครองประเทศ การคุมครองสิทธิและเสรีภาพของ

ประชาชน ใหประชาชนมีบทบาทและมีสวนรวมในการปกครอง และตรวจสอบการใชอํานาจรัฐอยางเปน 

รูปธรรม การกําหนดกลไกลสถาบันทางการเมืองทั้งฝายนิติบัญญัติ และฝายบริหาร ใหมีดุลยภาพและ

ประสิทธิภาพตามวิถีการปกครองแบบรัฐสภา รวมทั้งใหสถาบันศาล และองคกรอิสระอื่นสามารถปฏิบัติหนาที่

ไดโดยสุจริตเที่ยงธรรม 

กระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ไดกําหนดยุทธศาสตร 

ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเปนไทย มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมที่

เหมาะสม ใชกลไกความรวมมือใหเกิดเปนสังคมเอื้ออาทรมีสภาพความเปนอยูที่ดี  มีระดับการพัฒนาใน     ทุก

ดาน ยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียน สงเสริมการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืนเสริมสรางทางวัฒนธรรม

และเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศใหเจริญงอกงาม เทียบเทาอารยประเทศสรางความตระหนักและ

สงเสริมความเปนไทยใหนักเรียนพรอมกาวไปสูอาเซียน สงเสริมคานิยมของคนไทย 12 ประการ และคานิยม

รวมของอาเซียนไปพรอมกัน ในเรื่อง การเคารพสิทธิมนุษยชน และคานิยมเกี่ยวกับสันติภาพ ดังนั้น นักเรียน

ควรไดรับการเรียนรูในบทบาทหนาที่ การมีสวนรวมในกิจกรรมของสังคม และพัฒนาสังคมโดยใชหลักธรรมาภิ

บาล เปนกลไกในการสรางประสิทธิภาพความเปนธรรมและสันติสุขในสังคมตั้งแตสังคมระดับเล็ก สังคมใน

โรงเรียน ครอบครัว ชุมชน จนถึงสังคมใหญระดับประเทศ สภานักเรียนเปนกลไกสําคัญอยางยิ่ง  เพื่อให

นักเรียน ครู และผูรับผิดชอบงานสภานักเรียนมีความรู ความเขาใจกระบวนการทํางานของ สภานักเรียน ให

การดําเนินการพัฒนาโรงเรียนตามกระบวนการนิติธรรม ใหเปนการพัฒนาที่ยั่งยืน 

การดําเนินงานสภานักเรียนเปรียบเสมือนเวทีสําหรับฝกใหนักเรียนเปนนักประชาธิปไตยอยางแทจริง 

คือ รูจักการเปนผูให ผูรับ ผูนําและผูตามที่ดี มีความรับผิดชอบในหนาที่และเปนประโยชนในการปกครอง โดย

ชวยแบงเบาภาระของครูไดเปนอยางดียิ่ง อีกทั้งยังเปนกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดการเรียนรูและเขาใจ 
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วิถีแบบประชาธิปไตย มุงเนนใหเด็กคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน เปนสมาชิกที่ดีของสังคม และสงเสริม 

ความสามัคคีในหมูคณะ  อีกทั้งสงเสริมการเรียนการสอนตามหลักสูตรปจจุบันที่มุงเนนความเปนไทย  

ความเปนพลเมืองที่ดีของชาติ  

ดังนั้น  เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามนโยบาย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

มหาสารคาม เขต 3 จึงไดจัดทําโครงการพัฒนางานสภานักเรียน ซึ่งจะตองขับเคลื่อนกิจกรรมสภานักเรียน 

สูสถานศึกษาอยางเปนรูปธรรมและเกิดความยั่งยืน 
 

 2. วัตถุประสงค  

 2.1 เพื่อสงเสริมและพัฒนาสภานักเรียนใหเขมแข็งและยั่งยืน ใหนักเรียนเขาใจบทบาทหนาที่ตามหลัก

ธรรมาภิบาล ตระหนักถึงการอยูรวมในสังคมอยางมีความสุข โดยเคารพกฎหมาย กติกา การมีวินัย  มีจิตอาสา

เพื่อพัฒนาสังคม  รูจักใชกระบวนการประชาธิปไตยและแนวทางสันติวิธีอยางมีประสิทธิภาพ และ  มีสวนรวม

ในการบริหารและพัฒนาโรงเรียนอยางสรางสรรค ใหเปนสังคมที่มีคุณคาละอยูดวยกันอยางมีความสุข 

2.2 สรางความตระหนักถึงภาระความรับผิดชอบในการปลูกฝงวิถีประชาธิปไตยใหกับนักเรียน      

เชิงประจักษ 

2.3 สงเสริมใหโรงเรียนในสังกัดจัดกิจกรรมการเรียนรูผานกระบวนการประชาธิปไตยในรูปแบบการ

เลือกตั้ง ผูแทนนักเรียนในระดับตางๆ ทั้งระดับหองเรียน ระดับชั้นเรียน  ชุมนุม ชมรม คณะกรรมการนักเรียน 

และสภานักเรียน  พรอมรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมสภานักเรียน  เพื่อเปนขอมูลสารสนเทศใหเกิดการ

ขับเคลื่อนอยางยั่งยืน 

2.4 เพื่อเสริมสรางนักเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคและคานิยม 12 ประการ 

2.5 เพื่อใหนักเรียนสามารถนําเสนอผลงาน Best Practice ผานกิจกรรสภานักเรียน และขยายผล 

สูสถานศึกษาอยางเปนรูปธรรม 

2.6 เพื่อคัดเลือกโรงเรียนตนแบบสภานักเรียนและจัดตั้งสภานักเรียนของสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  

3. เปาหมาย 

 3.1 เชิงปริมาณ 

       1. โรงเรียนในสังกัด จํานวน 145 โรงเรียน มีความรู ความเขาใจในการสงเสริมพัฒนาการ

ดําเนินงานของ   สภานักเรียน เพื่อสรางความเขมแขงใหแกสภานักเรียน 

  2.โรงเรียนในสังกัด จํานวน 145 โรงเรียน ดําเนินพัฒนาองคกรนักเรียนอยางตอเนื่องตามวิถี

ประชาธิปไตย ตระหนักถึงการอยูรวมกันในสังคมอยางสงบสุข และมีความสุข เคารพกฎหมาย กติกาของสังคม 

มีจิตอาสาพัฒนาการดําเนินงานทุกสวน อยางเขมแข็งและยั่งยืนตลอดไป  

      3. มีวิทยากร และทีมงานที่มีทักษะใหการอบรมครูและนักเรียน ตามโครงการสงเสริมพัฒนา

กิจกรรมสภานักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีกลุมเปาหมายในการพัฒนา ไดแก ตัวแทนคณะกรรมการ
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สภานักเรียน ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาละ 10 คน  รวม 120 คน และครูผูรับผิดชอบงานสภานักเรียน 

ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาละ 2 คน  รวม  24  คน รวมทั้งสิ้น  144 คน 

2. เชิงคุณภาพ 

      3.2.1 นักเรียน ครู และผูรับผิดชอบงานสภานักเรียนมีความรู ความเขาใจในกระบวนการทํางาน

ของสภานักเรียนที่สงเสริมการดําเนินงานของสภานักเรียนในโรงเรียน มีความพรอมในการจัดกิจกรรม มี

ความคิดริเริ่ม สรางสรรค สามารถวิเคราะหปญหาเกี่ยวกับการศึกษา สังคม โดยยึดหลักนิติธรรม เปนบุคคลที่มี

ศักยภาพ มีความตระหนักในการเคารพกฎ กติกาของสังคม 

       3.2.2 นักเรียนไดใชชีวิตในสังคมโรงเรียนอยางมีรูปแบบและมีสาระ มีการเสริมสรางการรวมมก

ลุมของนักเรียน มีการตั้งชุมนุม ชมรม เพื่อประสานการทํางานและดําเนินงานในเรื่องที่เกี่ยวกับบทบาทหนาที่ 

และขอบเขตของนักเรียนใหเกิดวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียนและสังคม 

      3.2.3 โรงเรียนในสังกัดจัดกิจกรรมการเรียนรูผานกระบวนการประชาธิปไตยในรูปแบบ 

การเลือกตั้งผูแทนนักเรียน ในระดับตางๆ ทั้งระดับหองเรียน ระดับชั้นเรียน ชุมนุม  ชมรม คณะกรรมการ

นักเรียน  และสภานักเรียน พรอมรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมสภานักเรียน เพื่อเปนขอมูล 

สารสนเทศใหเกิดการขับเคลื่อนอยางยั่งยืน  

      3.2.4 นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคและคานิยม 12 ประการ 

      3.2.5 นักเรียนสามารถนําเสนอผลงาน Best Practice ผานกิจกรรสภานักเรียน 
 

4. วิธีดําเนินการ / ระยะเวลา / สถานที่ 
วิธีดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินงาน สถานดําเนินงาน 

นิเทศ ติดตามการนําเสนอผลงาน 

Best Practice ผานกิจกรรมสภา

นักเรียน ของคณะกรรมการสภา

นักเรียน ของโรงเรียนในสังกัด จํานวน 

12 ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

21 มกราคม - 6 

กุมภาพันธ 2562 
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5.  งบประมาณ 

 งบประมาณ จํานวน   20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน)  มีรายละเอียด ดังนี้ 

ที ่ รายการ งบประมาณ 
หมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

2 นิเทศ ติดตามการนําเสนอผลงาน Best 

Practice ผานกิจกรรมสภานักเรียน ของ

คณะกรรมการสภานักเรียน ของโรงเรียนใน

สังกัด จํานวน 12 ศูนยพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

- คาเบี้ยเลี้ยง (9X240X6 วัน ) 

- น้ํามันชดเชย  

 

 

 

 

 

12,960 

7,040 

 

 

 

 

 

12,960 

 

 

 

 

 

 

 

7,040 

 

  20,000 12,960 7,040  

หมายเหต ุ ถัวจายทุกรายการ 

6. การประเมินผล  

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช 

   1. นักเรียน ครู และผูรับผิดชอบงานสภานักเรียน 

มีความรู ความเขาใจในกระบวนการทํางานของ  

สภานักเรียนที่สงเสริมการดําเนินงานของสภา

นักเรียนในโรงเรียน มีความพรอมในการจัดกิจกรรม 

มีความคิดริเริ่ม สรางสรรค สามารถวิเคราะหปญหา

เกี่ยวกับการศึกษา สังคม โดยยึดหลักนิติธรรม    

เปนบุคคลที่มีศักยภาพ มีความตระหนักในการ

เคารพกฎ กติกาของสังคม 

     2. นักเรียนไดใชชีวิตในสังคมโรงเรียนอยางมี
รูปแบบและมีสาระ มีการเสริมสรางการรวมมกลุม
ของนักเรียน มีการตั้งชุมนุม ชมรม เพื่อประสานการ
ทํางานและดําเนินงานในเรื่องที่เกี่ยวกับบทบาท
หนาที่ และขอบเขตของนักเรียนใหเกิดวิถี
ประชาธิปไตยในโรงเรียนและสังคม     
     3. โรงเรียนในสังกัดจัดกิจกรรมการเรียนรู
กระบวนการประชาธิปไตยในรูปแบบของการ

1.การสังเกต 
2.การสัมภาษณ 
3.ประเมินผลงาน 
 
 
 
 
 

 

1.แบบประเมิน 
2.แบบสัมภาษณ 
3.แบบสังเกต 
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ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช 

เลือกตั้ง ผูแทนนักเรียน ในระดับตางๆ ทั้งระดับ
หองเรียน ระดับชั้นเรียน ชุมนุม ชมรม 
คณะกรรมการนักเรียน และสภานักเรียน  พรอม
รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมสภานักเรียน  
เพื่อเปนขอมูลสารสนเทศใหเกิดการขับเคลื่อนอยาง
ยั่งยืน 
     4. นักเรียนสามารถนําเสนอผลงาน Best 
Practice ผานกิจกรรมสภานักเรียน 
 
 

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

7.1 นักเรียน ครู และผูรับผิดชอบงานสภานักเรียนมีความรู ความเขาใจในกระบวนการทํางานของ

สภานักเรียนที่สงเสริมการดําเนินงานของสภานักเรียนในโรงเรียน มีความพรอมในการจัดกิจกรรม มีความคิด

ริเริ่ม สรางสรรค สามารถวิเคราะหปญหาเกี่ยวกับการศึกษา สังคม โดยยึดหลักนิติธรรม เปนบุคคลที่มีศักยภาพ 

มีความตระหนักในการเคารพกฎ กติกาของสังคม 

 7.2 นักเรียนไดใชชีวิตในสังคมโรงเรียนอยางมีรูปแบบและมีสาระ มีการเสริมสรางการรวมมกลุมของ

นักเรียน มีการตั้งชุมนุม ชมรม เพื่อประสานการทํางานและดําเนินงานในเรื่องที่เกี่ยวกับบทบาทหนาที่ และ

ขอบเขตของนักเรียนใหเกิดวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียนและสังคม 

7.3 โรงเรียนในสังกัดจัดกิจกรรมการเรียนรูผานกระบวนการประชาธิปไตยในรูปแบบ 

การเลือกตั้งผูแทนนักเรียน ในระดับตางๆ ทั้งระดับหองเรียน ระดับชั้นเรียน ชุมนุม  ชมรม คณะกรรมการ

นักเรียน  และสภานักเรียน พรอมรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมสภานักเรียน เพื่อเปนขอมูล 

สารสนเทศใหเกิดการขับเคลื่อนอยางยั่งยืน  

7.4 นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคและคานิยม 12 ประการ 

3.5 นักเรียนสามารถนําเสนอผลงาน Best Practice ผานกิจกรรสภานักเรียน เพื่อขยายผล 

สูสถานศึกษาอยางเปนรูปธรรมและมีความยั่งยืน 
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โครงการ   สงเสริมและพัฒนากิจการลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด 
แผนงาน        พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
ยุทธศาสตรที่ 1           จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
เปาประสงคที่  1 นักเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบบ 
                           ประชาธิปไตย 
ลักษณะโครงการ         ตอเนื่อง 
กลุมที่รับผิดชอบ       สงเสริมการจัดการศึกษา 
ผูรับผิดชอบโครงการ   นายณัฐพล คุมวงศ และนางสาวรุงฤทัย บุญมาศ 
ระยะเวลาดําเนินการ    ตุลาคม 2561 – กันยายน  2562 
 
1. หลักการและเหตุผล 
        หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 มุงพัฒนาผูเรียนทุกคนซึ่งเปนกําลัง
สําคัญของชาติใหเปนมนุษยที่มีความสมดุลทั้งดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเปนพลเมือง
ไทย และเปนพลโลก  ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข  
มีความรู และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จําเปนตอการศึกษา การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต  
โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ บนพื้นฐานความเชื่อวาทุกคนสามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองไดเต็มตาม
ศักยภาพ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2552) โดยไดกําหนดจุดมุงหมายไวเพื่อพัฒนา
ผูเรียนใหเปน คนดี มีปญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาตอ และการประกอบอาชีพ มีคุณธรรม  
จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค  เห็นคุณคาของตนเอง  มีวินัย และปฏิบัติตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความรูอันเปนสากล และมี
ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชเทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต  มีสุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตที่ดี  มีสุขนิสัย และรักการออกกําลังกาย มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทย และ 
พลโลก ยึดมั่นในวิถีการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข มีความรัก
ชาติ มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนพระประมขุ มีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย  การอนุรักษ และ
พัฒนาสิ่งแวดลอม  มีจิตสาธารณะที่มุงทําประโยชน และสรางสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยูรวมกันในสังคมอยาง
มีความสุข (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2552)  สอดคลองกับพระราชบัญญัติลูกเสือ  พ.ศ.  
2551  โดยมาตรา 8 ระบุวา  คณะลูกเสือแหงชาติ  มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย  สติปญญา  
จิตใจ และศีลธรรม  ใหเปนพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบ และชวยสรางสรรคสังคมใหเกิดความสามัคคีและมี
ความเจริญกาวหนา  ทั้งนี้  เพื่อความสงบสุข และความมั่นคงของประเทศชาติ และมาตรา  9  ระบุวา  ให
กระทรวงศึกษาธิการมีหนาที่สงเสริม และสนับสนุนงานของคณะลูกเสือแหงชาติเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของ
คณะลูกเสือแหงชาติรวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของสํานักงานลูกเสือแหงชาติ สํานักงาน
ลูกเสือจังหวัด  สํานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา  สถานศึกษา และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ (สํานักงาน
ลูกเสือแหงชาติ, 2551)  ดังนั้น  การพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่สมบูรณตามจุดหมายของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 และวัตถุประสงคของคณะลูกเสือแหงชาติดังที่กลาว
มาแลวนับเปนหนาที่โดยตรงของกระทรวงศึกษาธิการ  จึงไดกําหนดใหมีกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพิ่มเติมจากกลุม
สาระการเรียนรูหลักทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรู(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2552)      
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  กิจกรรมลูกเสือเปนกิจกรรมที่มุงเนนใหเยาวชนมีการพัฒนาทั้งทางดานรางกาย สติปญญาและจิตใจ  
มีการเสริมสรางทักษะการดํารงชีวิตของผูเรียนเพื่อใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ๓ ดาน คือ ยึดม่ันประชาธิปไตย 
มีคุณธรรมความเปนไทย และหางไกลยาเสพติด โดยมุงเนนใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมที่สงเสริมการพัฒนา 
ผูเรียน มีแนวทางกิจกรรมคือ เปนกิจกรรมเชิงลึกที่นําไปสูผลสัมฤทธิ์ ที่ทําใหผูเรียนเกิดมโนสํานึก รูผิดชอบชั่วด ี  
มีวิถีปฏิบัติอันดีงามในชีวิตจริง และมีสวนรวมกิจกรรมอยางจริงจัง เพื่อใหเรียนรูและยึดถือปฏิบัติในวิถีชีวิต  
เพื่อใหเปนพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ สามารถชวยแกปญหาพฤติกรรมของเยาวชน    

  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ไดตระหนักถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

นักเรียน เพื่อใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค เปนคนที่สมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ มีคุณธรรม จริยธรรมและ

วัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข หางไกลจากยาเสพติด สื่อลามกอนาจาร

เกมออนไลน การพนัน และการทะเลาะวิวาท และเพื่อรวบรวมผลการดําเนินงาน  รับทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับ

ความสําเร็จความกาว สภาพปญหา อุปสรรคในการดําเนินงาน ขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานกิจการลูกเสือ

ของสถานศึกษาในสังกัด เพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจ การปรับปรุงและพัฒนางานตามภารกิจ และเพื่อ

นําผลไปใชประโยชนในการประกอบการวางแผนในการดําเนินงานตอไป จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมและ

พัฒนากิจการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาด และผูบําเพ็ญประโยชน  
 

2. วัตถุประสงค 
     2.1 เพื่อนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณแดพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว พระผู
พระราชทานกําเนิดลูกเสือไทย และที่พระองคทานทรงมีตอการลูกเสือไทย นับแตวันที่พระองคทานสถาปนา
พระราชทานกําเนิดลูกเสือไทย เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2454 

2.2 เพื่อใหเกิดความสามัคคีระหวางพีน่องลูกเสือ เนตรนารีและผูเขารวมกิจกรรม 
     2.3 เพื่อสงเสริมกิจกรรมลูกเสือใหบรรลุตามวัตถุประสงคในการพัฒนานักเรียนใหเปนพลเมืองดีของ
ชาติ  
     2.4 เพื่อติดตาม ประเมินผล ในดําเนินงานสงเสริมและพัฒนากิจการลูกเสือของสถานศึกษาในสังกัด 
และนําผลไปใชประโยชนในการวางแผนในการดําเนินงานตอไป 
 
3. เปาหมาย 
     3.1 เชิงปริมาณ 
            3.1.1 โรงเรียนในสังกัด จัดกิจกรรมลูกเสือตามหลักสูตรลูกเสือ ทุกโรงเรียน 
            3.1.2 ลูกเสือ เนตรนารี ทุกคน ทุกโรงเรียนในสังกัด เขารวมกิจกรรมวันสําคัญของลูกเสือ 
และไดบําเพ็ญประโยชนตามที่สาธารณะและชวยเหลือผูอื่นทุกโอกาส 
            3.1.3 ลูกเสือ เนตรนารี  ผูบังคับบัญชาลูกเสือเขารวมประกอบพิธีวันสําคัญของลูกเสือกับ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 จํานวน  1,000 คน 

            3.1.4 ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานกิจกรรมสงเสริมและพัฒนากิจการลูกเสือของ

สถานศึกษาทุกแหงในสังกัด จํานวน 145 โรงเรียน 
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     3.2 เชิงคุณภาพ 
            3.2.1 ลูกเสือ เนตรนารี ผูบังคับบัญชาลูกเสือ ยุวกาชาด และผูบําเพ็ญประโยชนได

แสดงออกถึงความจงรักภักดีแดพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว พระผูพระราชทานกําเนิดลูกเสือไทย  

             3.2.2 ลูกเสือ เนตรนารี มีระเบียบวินัยและมีคุณธรรม จริยธรรมตามคําปฏิญาณของลูกเสือ 
   3.2.4 ลูกเสือ เนตรนารี  มีความเสียสละ อดทน รูจักการบําเพ็ญประโยชนชวยเหลือสังคม 
ประเทศชาติตามอุดมการณของลูกเสือ 
 

4.กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา

ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

1. การประชุมคณะกรรมการวางแผนการ

ดําเนินงานลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาด 

สพป.มค.3 

มกราคม 2562 

 

กลุมสงเสริมการจัด

การศึกษา  

2. การสรรหาคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่

การศึกษา 

มกราคม 2562 

3 การประชุมคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่

การศึกษา 

มิถุนายน 2562 

4 กิจกรรมประกวดระเบยีนแถวลูกเสือ เนตรนารี 

และยุวกาชาด 

พฤษภาคม 

2562 

5. กิจกรรมวันคลายวันสถาปนาลูกเสือแหงชาติ  กรกฎาคม 2562 

6. รายงานผลการดําเนินการจัดกิจกรรม กันยายน 2562 

 
 5.  งบประมาณ 

 งบประมาณ จํานวน 50,000 บาท  (หาหมื่นบาทถวน) 

ที ่ รายการ 
งบ 

ประมาณ 

จําแนกตามหมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1. การประชุมคณะกรรมการวางแผนการ
ดําเนินงานลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาด 
สพป.มค.3 
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
  จํานวน 29 คนๆละ 25 บาท 2 มื้อ 
- คาอาหารกลางวัน 
  จํานวน 29 คนๆละ 80 บาท 1 มื้อ 
- คาถายเอกสารการประชุม 

 
 
 

1,450 
 

2,320 
 

230 

 
 
 
- 
 
- 
- 

 
 
 

1,450 
 

2,320 
 

230 

 
 
 
- 
 
- 
- 
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ที ่ รายการ 
งบ 

ประมาณ 

จําแนกตามหมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

2. การสรรหาคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่
การศึกษา 

3,000 - 3,000 - 

3. การประชุมคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่
การศึกษา 
- คาจัดประชุมคณะกรรมการฯ 
- คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการฯ 

25,000 23,000 4,800 - 

4. กิจกรรมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารีฯ 
- ประชุมคณะกรรมการประกวดระเบียบแถว 
   ลูกเสือฯ  
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
  จํานวน 21 คนๆละ 25 บาท 1 มื้อ 
- คาถายเอกสาร 

 
525 

 
 

175 

 
- 
 
 
- 

 
525 

 
 

175 

 
- 
 
 
- 

5. กิจกรรมวันคลายวันสถาปนาลูกเสือแหงชาติ 
(คาดําเนินงานจัดกิจกรรมอําเภอละ 1 แหง 
จํานวน 4 อําเภอ) 

14,500 - 14,500 - 

รวม 50,000 23,000 27,000 - 
หมายเหตุ  ถั่วจายทุกรายการ 

 

6.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช 

1. รอยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัด   

    ดําเนินการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรลูกเสือ  

2. สพป.มค.3  มีรายงานผลการดําเนินงานการจัด  

    กิจกรรมสงเสริมและพัฒนากิจการลูกเสือของ 

    สถานศึกษาในสังกัด   

3. รอยละ 100  ของโรงเรียนในสังกัดจัดกิจกรรม 

   วันสําคัญของลูกเสือ 

-ประเมินผลการ

ดําเนินงาน 

 

-รายงานผลการ

ดําเนินงาน 

 

 

-ประเมินผลการ

ดําเนินงาน 

 

-แบบประเมินผลการ

ดําเนินงาน  

 ตามเกณฑการประเมิน 

-แบบรายงานผลการ

ดําเนินงาน 

 

 

-แบบประเมินผลการ

ดําเนินงาน 
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7.   ผลที่คาดวาจะไดรับ  

      7.1 ลูกเสือ เนตรนารี ผูบังคับบัญชาลูกเสือ ไดแสดงออกถึงความจงรักภักดีแดพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

เกลาเจาอยูหัว พระผูพระราชทานกําเนิดลูกเสือไทย               

      7.2  ลูกเสือ เนตรนารี ผูบังคับบัญชาลูกเสือ เปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย และปฏิบัติตนตาม

คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 

      7.3  ลูกเสือ เนตรนารีทุกคน ทุกโรงเรียนในสังกัด เขารวมประกอบพิธีในวันสําคัญของลูกเสือมีความรัก 

ความสามัคคีในหมูคณะ มีความเขมแข็งและอดทน มีความเสียสละ ไมเห็นแกตัวและรูจักเปนผูที่บําเพ็ญ

ประโยชนตอชุมชนและสวนรวม  

      7.4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  ไดรับทราบขอเท็จจริง เกี่ยวกับ
ความสําเร็จ ความกาวหนา สภาพปญหา อุปสรรคในการดําเนินงานเพื่อสงเสริมและพัฒนากิจการลูกเสือของ
สถานศึกษาในสังกัด    
      7.5 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 มีรายงานผลการดําเนินงานการ
กิจกรรมสงเสริมและพัฒนากิจการลูกเสือ ของสถานศึกษาในสังกัด และนําไปใชประโยชนในการวางแผน ใน
การดําเนินงานตอไป 
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โครงการ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

แผนงาน   พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

เปาประสงคที่ 3 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะดันพึงประสงคตามหลักสูตร และคานิยม  

                                 หลักของคนไทย 12 ประการ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

ผูรับผิดชอบ นายสุพัฒน  สิมมะลิ นางวิไลพร  บุตรภักดี, นายศักดิ์สิทธิ์ สีหลวงเพชร 

ลักษณะโครงการ ตอเนือง 

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

 

1. หลักการและเหตุผล 
   สภาพสังคมไทยในปจจุบัน  มีการแขงขันทางเศรษฐกิจอยางรุนแรง  ทําใหเกิดผลกระทบตอสภาวะ
ความเปนอยูของบุคคล  เด็กและเยาวชนขาดการอบรมสั่งสอนใหมีความรู  ความเขาใจในการศึกษาหลักธรรม 
คุณธรรม  จริยธรรม  เพื่อนําไปใชในการปฏิบัติหนาที่ใหอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข  การแขงขัน
อยางรุนแรงทางดานเศรษฐกิจ  ทําใหคนสวนใหญเห็นแกประโยชนสวนตน  ขาดความตระหนักในความ
รับผิดชอบตอสังคม  ประเทศชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย  โรงเรียนจึงตองจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน
ใหรูจักหนาที่ของตนและฐานะที่เปนพลเมืองของประเทศชาติ  สงเสริมใหยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย  
ชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน  ปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนาและนึกถึงประโยชนสวนรวม
มากกวาสวนตน 
 โรงเรียนคุณธรรม  เปนการดําเนินงานเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน  เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท

ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช  ตามพระราชประสงคของสมเด็จพระเจาอยูหัว  รัชกาลที่  

๑๐  ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการไดมอบหมายใหรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ (มล.

ปนัดดา  ดิศกุล) ดําเนินงานตามนโยบายภายใตกลยุทธชาติเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม  โดยรวมหารือกับสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในฐานะผูรับผิดชอบการจัดการศึกษาสําหรับเยาวชนสวนใหญของ

ประเทศใหเปนพลเมืองที่มีคุณภาพ  อีกทั้งรับผิดชอบในการจัดการศึกษาเพื่อใหเยาวชนทุกคนมีความรู  

ความสามารถ  เปนคนดี  คนเกง  และมีความสุข ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

 การพัฒนาคุณธรรมใหกับเยาวชนของชาติจําเปนตองดําเนินการจัดทําโครงการโรงเรียนคุณธรรม เพื่อ

พัฒนาโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใหนักเรียน  ครู  ผูบริหาร  และบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู  

เขาใจ  และมีกระบวนการคิดอยางมีเหตุผล  ซึมซับคุณคาแหงคุณธรรมความดีอยางเปนธรรมชาติ และสราง

ความรูสึกผิดชอบชั่วดี  รวมทั้งสรางเครือขายชุมชนองคกรแหงคุณธรรม  โดยประสานความรวมมือจาก

หนวยงาน  และองคกรที่ทํางานดานคุณธรรมอยางเปนรูปธรรมที่ชัดเจน 
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2. วัตถุประสงค   

๒.๑  เพื่อใหผูบริหาร ครูและนักเรียน ตระหนักรู เขาใจ และมีกระบวนการคิดอยางมีเหตุผล ซึมซับ
คุณคาแหงคุณธรรมความดีอยางเปนธรรมชาติ และสรางความรูสึกผิดชอบชั่วดี และภูมิใจในการทําความดี 

 
๒.๒  เพื่อใหผูบริหาร ครูและนักเรียนสรางเครือขายชุมชนองคกรแหงคุณธรรม โดยขอความรวมมือ

จากหนวยงาน และองคกรที่ทํางานดานคุณธรรมอยางเปนรูปธรรมที่ชัดเจนและมีความตอเนื่อง 
 

3.เปาหมายและตัวบงชี้ความสําเร็จ 

 เปาหมายเชิงปริมาณ 

 ๓.๑  โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  ๓  จํานวน  

83  โรงเรียน 

 ๓.๒  ผูบริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  ๓  จํานวน  168  คน 

 ๓.๓  นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  

๓  จํานวน  1,๐๐๐  คน 
 

 เปาหมายเชิงคุณภาพ 

 ๓.๔  ผูบริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียน  ตระหนักรู  เขาใจและมีกระบวนการ
คิดอยางมีเหตุผล  ซึมซับคุณคาแหงคุณธรรมความดีอยางเปนธรรมชาติ  สรางความรูสึกผิดชอบชั่วดี  ภูมิใจใน
การทําความดี  และรวมสรางเครือขายชุมชนองคกรแหงคุณธรรม  ดวยการขอความรวมมือจากหนวยงาน และ
องคกรทีท่ํางานดานคุณธรรมอยางเปนรูปธรรมที่ชัดเจนมีความตอเนื่องและยั่งยืน 
 
4. กิจกรรมระยะเวลาสถานที่และผูรับผิดชอบ 

ที ่
กิจกรรมสามารถไปสู

ความสําเร็จตามตัวบงชี้ 

ระยะเวลา

ดําเนินการ 
สถานที่ ผูรับผิดชอบ 

1 กิจกรรมการนิเทศโรงเรียน

คุณธรรม 2 ดาว จิรยคุณตาม

แนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ 

พฤษภาคม – 

กันยายน 2562 

สพป.มค.3 นายสุพัฒน  สิมมะลิ/ 

นางวิไลพร บุตรภักดี/ 

นายศักดิ์สิทธิ์ สีหลวงเพชร 

2 กิจกรรมการนิเทศโรงเรียน

คุณธรรม 3 ดาว จิรยคุณตาม

แนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ 

 

พฤษภาคม – 

กันยายน 2562 

สพป.มค.3 นายสุพัฒน  สิมมะลิ/ 

นางวิไลพร บุตรภักดี/ 

นายศักดิ์สิทธิ์ สีหลวงเพชร 
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ที ่
กิจกรรมสามารถไปสู

ความสําเร็จตามตัวบงชี้ 

ระยะเวลา

ดําเนินการ 
สถานที่ ผูรับผิดชอบ 

3 กิจกรรมการมอบรางวัล

เกียรติยศ 

พฤษภาคม – 

กันยายน 2562 

สพป.มค.3 นายสุพัฒน  สิมมะลิ/ 

นางวิไลพร บุตรภักดี/ 

นายศักดิ์สิทธิ์ สีหลวงเพชร 

4 สรุป/รายงานผล กันยายน 2562 สพป.มค.3  

 

5. งบประมาณที่ใช 

            เงินงบประมาณ  25,000บาท 

กิจกรรมและรายละเอียด 

ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 

ที่ใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 

คา 

ตอบแทน 

คาใชสอย คาวัสดุ 

    1.กิจกรรมการนิเทศโรงเรียนคุณธรรม 2    

ดาว จิรยคุณตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ 
10,000  10,000  

    2.กิจกรรมการนิเทศโรงเรียนคุณธรรม 3 

ดาว จิรยคุณตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ 
10,000  10,000  

   3.กิจกรรมการมอบรางวัลเกียรติยศ 5,000  5,000  

รวมงบประมาณ 25,000  25,000  

 หมายเหตุ  ถัวจายทุกรายการ 

6. การประเมินผล 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช 

ผลผลิต  (output) 

๑.  ผูบริหารโรงเรียน  คณะครู  นักเรียนทุกคน

เขาใจในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 

๒.  โรงเรียน  ผูบริหารโรงเรียน  ครู  มีการสราง

เครือขายองคกรแหงคุณธรรม 

 

-  การสังเกต 

-  การสอบถาม 

-  การสํารวจความพึง

พอใจ 

 

-  แบบสังเกต 

-  แบบสอบถาม 

-  แบบสํารวจความพึง

พอใจ 

ผลลัพธ  (outcome) 

๑.  ผูบริหารโรงเรียน  คณะครู  นักเรียนเกิด

ความเขาใจในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมและ

 

-  การสังเกต 

-  การสอบถาม 

 

-  แบบสังเกต 

-  แบบสอบถาม 
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ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช 

สามารถพัฒนาไดอยางตอเนื่อง 

๒.  โรงเรียน  ผูบริหารโรงเรียน  ครู  นักเรียน

เกิดความรวมมือในการการสรางเครือขายองคกร

แหงคุณธรรม 

-  การสํารวจความพึง

พอใจ 

-  แบบสํารวจความพึง

พอใจ 

 

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 7.๑  ผูบริหาร  คณะครูและนักเรียน  ตระหนักรู  เขาใจ  และมีกระบวนการคิดอยางมีเหตุผลซึมซับ

คุณคาแหงคุณธรรมความดีอยางเปนธรรมชาติ  และสรางความรูสึกผิดชอบชั่วดี  และภูมิใจในการทําความดี 

 7.๒  ผูบริหาร  คณะครูและนักเรียนมีการสรางเครือขายชุมชนองคกรแหงคุณธรรม โดยรวมมือกับ
หนวยงาน  และองคกรที่ทํางานดานคุณธรรมอยางเปนรูปธรรมที่ชัดเจนและมีความตอเนื่อง 
 7.๓.  ผูบริหาร  คณะครู  นักเรียน  มีพฤติกรรมที่พึงประสงคเพิ่มขึ้น  มีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค

ลดลง 
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โครงการ    ขับเคลื่อนคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการสูการปฏิบัติในสถานศึกษา 

แผนงาน    พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

ยุทธศาสตรที่ 1    จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  

เปาประสงคที่ 3 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร และ

คานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ   กลุมนิเทศ 

ผูรับผิดชอบ    นายรุงเรือง   พันพละ  

ลักษณะโครงการ   ตอเนือง 

ระยะเวลาดําเนินการ  1 ตุลาคม 256๑ – 30 กันยายน 256๒ 

 

2. หลักการและเหตุผล 
              ตามที่คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) และกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายสรางสรรค
ประเทศใหเขมแข็ง โดยตองการสรางคนในชาติใหมีคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ซึ่งคานิยมดังกลาว
ครอบคลุมและสอดคลองกับคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551  เพื่อเปนพื้นฐานสําคัญในการสงเสริม คุณธรรมจริยธรรมและคานิยมหลักของคนไทย 
ตลอดจนการนอมนําแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนแนวทางการดําเนินชีวิตใหดําเนินไปในทาง
สายกลางและความไมประมาท โดยคํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันตลอดจนใช
ความรูและคุณธรรมเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต เสริมสรางพื้นฐานจิตใจใหสํานึกในคุณธรรม จริยธรรม และ
คานิยมของคนไทยมีสติปญญาและความรอบคอบ สามารถดํารงตนอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืน  จึงไดจัดทํา
โครงการสงเสริมคานิยมหลักของคนไทย ๑๒  ประการ 
 
2. วัตถุประสงค   
 1. เพื่อใหโรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสริมคานิยมหลักของคนไทย ๑๒  ประการ  
 2. เพื่อใหผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมตามชวงวัย 
 3. เพื่อใหมีโรงเรียนตนแบบการจัดกิจกรรมสงเสริมคานิยมหลักของคนไทย ๑๒  ประการ 
3.เปาหมายและตัวบงชี้ความสําเร็จ 

๓.๑  ปาหมายเชิงปริมาณ 

 1. โรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสริมคานิยมหลักของคนไทย ๑๔5 โรงเรียน 

 2.  เขตพื้นที่การศึกษามีตนแบบการจัดกิจกรรมสงเสริมคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ โรงเรียน 

      ๓.๒  เปาหมายเชิงคุณภาพ 

 1. โรงเรียน รอยละ ๑๐๐  จัดกิจกรรมสงเสริมคานิยมหลักของคนไทย              

 2. ผูเรียน รอยละ  ๑๐๐  มีคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมตามชวงวัย 

 



79 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  สพป.มหาสารคาม เขต 3 

 

4. กิจกรรมระยะเวลาสถานที่และผูรับผิดชอบ 

ที ่
กิจกรรมสามารถไปสูความสําเร็จตาม

ตัวบงชี้ 

ระยะเวลา

ดําเนินการ 
สถานที่ ผูรับผิดชอบ 

1 คัดเลือกโรงเรียนตนแบบการสงเสริม
คานิยม ๑๒ ประการ  

พฤษภาคม – 

กันยายน 

สพป.มค.3 นายรุงเรือง  พันพละ 

2 คัดเลือกโรงเรียนตนแบบการสงเสริม
คานิยม๑๒ประการ ระดับเขตพื้นที่
จากโรงเรียนตัวแทนศูนย 

พฤษภาคม – 

กันยายน 

สพป.มค.3 นายรุงเรือง  พันพละ 

3 มอบประกาศเกียรติคุณ พฤษภาคม – 

กันยายน 

สพป.มค.3 นายรุงเรือง  พันพละ 

4 สรุป/รายงานผล กันยายน สพป.มค.3 นายรุงเรือง  พันพละ 

5. งบประมาณที่ใช 

            เงินงบประมาณ  ๒๕,๐00   บาท 

กิจกรรมและรายละเอียด 

ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 

 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

รับสมัครและคัดเลือกโรงเรียนตนแบบการสงเสริม
คานิยม ๑๒ ประการ  

- - - - 

ประเมินคัดเลือกโรงเรียนตนแบบการสงเสริม
คานิยม ๑๒ ประการ จํานวน ๑๒ ศูนย    

๒๔,๐๐๐ - ๒๔,๐๐๐ - 

มอบประกาศเกียรติคุณ - - - ๑,๐๐๐ 

สรุป/รายงานผล - - - - 

รวมงบประมาณ ๒๔,๐๐๐ - ๒๔,๐๐๐ ๑,๐๐๐ 

 6. การประเมินผล 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช 

ผลผลิต  (output) 

๑.  โรงเรียนมีวิธีปฏิบัติที่ดีในการดําเนินการสงเสริม

คานิยมของคนไทย 12 ประการ 

๒.  โรงเรียน  ผูบริหารโรงเรียน  ครู  มีการพัฒนาการ

ดําเนินการสงเสริมคานิยมหลักของคนไทย 12 

ประการ 

 

-  การสังเกต 

-  การสอบถาม 

 

 

-  แบบสังเกต 

-  แบบสอบถาม 
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ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช 

ผลลัพธ  (outcome) 

๑.  ผูบริหารโรงเรียน  คณะครู  นักเรียนเกิดคานิยมที่

ดีในการพัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่อง 

2. มีเครือขายในการพัฒนาคานิยมหลักของคนไทย 

12 ประการ 

 

-  การสังเกต 

-  การสอบถาม 

-  การสํารวจความพึงพอใจ 

 

-  แบบสังเกต 

-  แบบสอบถาม 

-  แบบสํารวจความพึง

พอใจ 
 

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
       ๑.  โรงเรียนมีวิธีปฏิบัติที่ดีในการดําเนินการสงเสริมคานิยมของคนไทย 12 ประการ 

       ๒.  โรงเรียน  ผูบริหารโรงเรียน  ครู  มีการพัฒนาการดําเนินการสงเสริมคานิยมหลักของคนไทย  

                 12 ประการ 

       3.  ผูบริหารโรงเรียน  คณะครู  นักเรียนเกิดคานิยมที่ดีในการพัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่อง 

       4. มีเครือขายในการพัฒนาคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
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โครงการ      เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปองกันการ  
                                     ทุจริต” (ภายใตชื่อเขตสุจริต) 
แผนงาน     พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

ยุทธศาสตรที่ 1    จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

เปาประสงคที่ 1   นักเรียนมีความรักในสถานบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบบ 

                                     ประชาธิปไตย 

กลุมที่รับผิดชอบ กลุมอํานวยการ 

ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวปาจรีย  โสธิฤทธิ์  นางพิศมัย พาณิชยกุลโรจ  

ลักษณะโครงการ โครงการตอเนื่อง 

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม  256๑ – 30 กันยายน  256๒ 

     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
1. หลักการและเหตุผล 

การทุจริตเปนปญหาสําคัญคอยรุมเรา กัดกรอน ความเจริญงอกงามในการพัฒนาประเทศที่ตองเรงรีบ

แกไขใหหมดสิ้นไปจากสังคมไทย จากดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชัน ประจําป พ.ศ. 2558 (Corruption 

Perceptions Index 2015) ประเทศไทย ไดคะแนน 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน จัดอยูในลําดับ

ที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และอยูในลําดับที่ 3 ในกลุมประเทศอาเซียน ซึ่งหมายความวาสถานการณ

ปญหาการทุจริต ในประเทศไทยยังไมปรากฏผลเปนที่พอใจเทาที่ควร ดังนั้นนโยบายของรัฐบาล จึงเนนใหการ

บริหารราชการแผนดินตองเปนไปตามการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาล ซึ่งมีองคประกอบที่

สําคัญคือ หลักนิติธรรม   หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักความมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลัก

ความคุมคา 

    สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมกับสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม    
การทุจริตแหงชาติ ดําเนินโครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“ปองกันการ
ทุจริต” เพื่อพัฒนาขาราชการ และบุคลากร ใหมีคุณลักษณะ 5 ประการของโครงการ ประกอบดวย ทักษะ
กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตยสุจริต อยูอยางพอเพียง และจิตสาธารณะ ซึ่งกระบวนการปลูกฝงใหเกิด
คุณลักษณะดังกลาว จะตองบูรณาการการบริหารจัดการตามภารกาจของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให
เปนไปตามหลักธรรมภิบาล ซึ่งจะสงผลใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีความพรอมที่จะรองรับการประเมิน
คุณ ธรรมและความโปรงใส ในการดํ าเนิน งานของหน วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) และเพื่อบรรลุวัตถุประสงคตามวิสัยทัศนของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะ  ที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ที่กําหนดไววา “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติ
ตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)  
  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 จึงจัดทําโครงการ
เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปองกันการทุจริต” (ภายใตชื่อเขตสุจริต) 
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2. วัตถุประสงคของโครงการ 

          2.1 เพื่อจัดทําขอตกลง(MOU) วาดวยการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลใน

สถานศึกษา “ปองกันการทุจริต” และการประกาศเจตจํานงในการปองกันการทุจริต 

          2.2 เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 สราง

องคกรแหงการเรียนรู สรางระบบและวิถีพอเพียง สุจริตรับผิดชอบ ปลอดอบายมุข สรางกระบวนการมีสวน

รวม เพื่อตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ 

          3.3 เพื่อจัดกิจกรรมสงเสริมบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3

ประยุกตใชหลักทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย อยูอยางพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม 

จริยธรรมในการดําเนินชีวิต และตอตานการทุจริต 
 

3. เปาหมาย 
 3.๑ เปาหมายเชิงปริมาณ  
       3.1.1 ผูบริหาร ขาราชการ และบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

มหาสารคาม เขต 3 จํานวน 62 คน 
       3.1.2 ผูอํานวยการโรงเรียนในสังกัด จํานวน 145 โรงเรียน 
 3.๒ เปาหมายเชิงคุณภาพ  

      3.2.1 ผูบริหาร ขาราชการ และบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

มหาสารคาม เขต ๓ มีคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต และมีสวนรวมตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ 

      3.2.2 ผูอํานวยการโรงเรียนในสังกัดมีคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต และมีสวนรวม

ตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ 
 

4. วิธีการดําเนินการ/ขั้นตอนดําเนินงาน 

กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
1. ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน “สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต” 

ธันวาคม 256๑ กลุมอํานวยการ 

2. ประชุมคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร
ปองกันการทุจริต 

มกราคม 256๒ 

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน “เขตสุจริต” 
 

กุมภาพันธ 256๒ 

3. ประชุมและการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสฯ(ITA) 
 

กันยายน 256๒ 

5. กิจกรรมวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร ตุลาคม 256๑ – กันยายน 
256๒ 

6. ประชุมสรุปผลการดําเนินงาน กันยายน 256๒ 
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4. งบประมาณ       
  งบประมาณ จํานวน  ๑๐,๐๐๐  (หนึ่งหมื่นบาทถวน) 
 

ที ่ รายการ 
งบ 

ประมาณ 

จําแนกตามหมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1. ประชุมคณะกรรมการโครงการเสริมสราง
คุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา “ปองกันการทุจริต” (ภายใต
ชื่อเขตสุจริต)  
- คาอาหารวางและเครื่องดื่มผูเขารวมประชุม  
จํานวน 1๙ คนๆละ 25 บาท จํานวน 2 มื้อ 
- คาอาหารกลางวันผูเขารวมประชุม จํานวน 
   1๙ คนๆละ 80 บาท จํานวน 1 มื้อ 

 
 
 
 

9๕0 
 
 

1,๕๒0 

 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 

9๕0 
 
 

1,๕๒0 

 
 
 
 
- 
 
 
- 

2. ประชุมคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร  
“ปองกันการทุจริต”  
- คาอาหารวางและเครื่องดื่มผูเขารวมประชุม 
จํานวน 2๕ คนๆละ 25 บาท  2 มื้อ 
- คาอาหารกลางวันผูเขารวมประชุม 
  จํานวน 2๕ คนๆละ 80 บาท 
- คาถายเอกสาร 

 
 

๑,2๕๐ 
 

๒,๐๐๐ 
 

๕๓๐ 

 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 

๑,2๕๐ 
 

๒,๐๐๐ 
 

๕๓๐ 

 
 
- 
 
- 
 
- 

๓. การประชุมและการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (ITA) 
- คาอาหารวางและเครื่องดื่มผูเขารวมประชุม 
   จํานวน 1๕๐ คนๆละ 25 บาท  ๑ มื้อ 

 
 
 

๓,๗๕๐ 
 

 
 
 
- 

 

 
 
 

๓,๗๕๐ 
 

 
 
 
- 

 
5. กิจกรรมเชิงสัญลักษณเพื่อวัฒนธรรม

คุณธรรมในองคกร 
- กิจกรรมเขาแถวเคารพธงชาติทุกเชาวันจันทร 
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมเพื่อ
ประสิทธิภาพในการทํางาน (สวดมนตทําวัตร
เชาทุกวันพฤหัสบดี สัปดาหที่ 2 และ 4 ของ
ทุกเดือน 

 
 
- 
- 
 

 

 
 
- 
- 
 

 

 
 
- 
- 
 

 

 
 
- 
- 

 

5 การประชุมสรุปผลการดําเนินงาน 
- คาอาหารวางและเครื่องดื่มผูเขารวมประชุม 
 จํานวน 1๙ คนๆละ 25 บาท จํานวน 2 มื้อ 
 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 
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ที ่ รายการ 
งบ 

ประมาณ 

จําแนกตามหมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

- คาอาหารกลางวันผูเขารวมประชุม 
 จํานวน 1๙ คนๆละ 80 บาท จํานวน 1 มื้อ 
- คาถายเอกสาร 

- - - - 

รวม ๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐  
หมายเหตุ  ถัวจายทุกรายการ 

 

6.การประเมินผล 

ตัวบงชี้สภาพความสําเร็จ 
วิธีวัดและ

ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใชวัด 

6.1 ขาราชการ และบุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานดวยความ
โปรงใสตรวจสอบได  
6.2 สพป.มหาสารคาม เขต 3 มีผลการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  
มีระดับที่สูงขึ้น  

- สังเกต ประเมินผล 
 
- ประเมินผล 
 
 

- แบบประเมินผล  
  แบบสอบถาม 
- แบบประเมินผล ,   
  แบบสอบถาม 
 

 

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
1. บุคลากรทางการศึกษาและเจาหนาที่ทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรมและยึดหลักธรรมาภิบาลในการ

ปฏิบัติงานสูเขตสุจริต  

 2. สพป.มหาสารคาม เขต 3 มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐมีระดับสูงมาก  
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โครงการ  ขับเคลื่อนศาสตรพระราชาสูสถานศึกษา และการเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจาก 

                               พระราชดําริเพื่อความยั่งยืน 

แผนงาน  พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

ยทุธศาสตรที่ 1  จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

เปาประสงคที่ 3  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร และคานิยม 

                               หลักของคนไทย 12 ประการ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ กลุมนิเทศ 

ผูรับผิดชอบ  นางวิไลพร  บุตรภักดี  

ลกัษณะโครงการ ตอเนือง 

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

 

5. หลักการและเหตุผล 
            สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดกําหนดจุดหมายจุดหมายเพื่อใหเกิดกับผูเรียน  เมื่อ

จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตองเปนผูมีคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมที่พึงประสงค เห็นคุณคาของตนเอง   มี

วินัยและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ มีทักษะชีวิต  มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพล

โลก  โดยนอมนําศาสตรพระราชาสูสถานศึกษาอยางเปนรูปธรรม 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 จึงไดกําหนดกิจกรรมเพื่อบรรลุ

จุดมุงหมายแหงหลักสูตร  เพื่อสรางวิถีชีวิตพอเพียง ในทุกกิจกรรมของสถานศึกษา ตองมีกิจกรรมที่นอมนํา

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนสูนักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งตองอบรม บมเพาะ

อยางตอเนื่อง  และนิเทศติดตามอยางกัลยาณมิตร  มีการประเมินจากผูเกี่ยวของและนําผลจากการดําเนินงาน

มาพัฒนาปรับปรุงใหอยูในวิถีชีวิตคนไทยอยางยั่งยืน 

2. วัตถุประสงค   
      1. เพื่อใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรูโดยใชโครงการพระราชดําริเปนฐานและขับเคลื่อนหลัก     

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตรพระราชา  

       2. เพื่อพัฒนาศูนยการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 

       3. เพื่อเผยแพร และสงเสริมหนวยงาน บุคคลที่ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่เปน

แบบอยางได 
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3.เปาหมายและตัวบงชี้ความสําเร็จ 

      เชิงปริมาณ 

1.  โรงเรียนผานการประเมินศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทาง

ศาสตรพระราชาและโครงการพระราชดําริรวม อยางนอยอําเภอละ  1  โรงเรียน 

2.  สถานศึกษา มีวิธีปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตาม

แนวทางศาสตรพระราชา 23 กิจกรรม 

 3.  สถานศึกษาไดรับการประเมินเพื่อรักษามาตรฐานและประเมินความยั่งยืนการขับเคลื่อนหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนในสังกัด จํานวน 120 โรงเรียน 

 เชิงคุณภาพ 

1. ครู ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษา สามารถกิจกรรมถอดบทเรียนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ  
พอเพียงและศาสตรพระราชาไดอยางยั่งยืน 

2.   สถานศึกษาจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรูโดยใชโครงการพระราชดําริเปนฐาน 

  สามารถถอดบทเรียนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกิจกรรมการเรียนรูและการดําเนินชีวิต 
 

4. กิจกรรมระยะเวลาสถานที่และผูรับผิดชอบ 
 

ที ่
กิจกรรมสามารถไปสูความสําเร็จตาม

ตัวบงชี้ 

ระยะเวลา

ดําเนินการ 
สถานที่ ผูรับผิดชอบ 

1 ประชุมปฏิบัติการเชิงปฏิบัติการขยาย

ผลการจัดการเรียนรูตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทาง

ศาสตรพระราชาและการเรียนรู

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

พฤษภาคม – 

กันยายน 

สพป.มค.3 นางวิไลพร บุตรภักดี 

2 คัดเลือกสถานศึกษา มีวิธีปฏิบัติที่ดีใน

การขับเคลื่อนการเรียนรูตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตาม

แนวทางศาสตรพระราชา 23 กิจกรรม 

พฤษภาคม – 

กันยายน 

สพป.มค.3 นางวิไลพร บุตรภักดี 

3 มอบโลรางวัล และประกาศเกียรติคุณ พฤษภาคม – 

กันยายน 

สพป.มค.3 นางวิไลพร บุตรภักดี 

4 ประเมินสถานศึกษาพอเพียง  
ปการศึกษา 2561 

พฤษภาคม – 

กันยายน 

สพป.มค.3 นางวิไลพร บุตรภักดี 

5 สรุป/รายงานผล กันยายน สพป.มค.3 นางวิไลพร บุตรภักดี 
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 5.งบประมาณที่ใช            เงินงบประมาณ  50,000   บาท 

กิจกรรมและรายละเอียด 

ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 

ที่ใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

     ประชุมปฏิบัติการขยายผลการจัดการเรียนรู

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ

แนวทางศาสตรพระราชาและการเรียนรูโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

29,600 3,600 24,000 2,000 

     คัดเลือกสถานศึกษา มีวิธีปฏิบัติที่ดีในการ

ขับเคลื่อนการเรียนรูตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางศาสตรพระราชา 

8,400 5,000 - 3,400 

มอบประกาศเกียรติคุณ 2,000 - - 2,000 

ประเมินสถานศึกษาพอเพียง ปการศึกษา 2561 10,000 - 10,000 - 

รวมงบประมาณ  50,000 8,600 34,000 7,400 

 (ถั่วจายทุกรายการ) 

6. การประเมินผล 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช 

ผลผลิต  (output) 

1. สถานศึกษากลุมเปาหมายมีการนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงศาสตรพระราชาไปใชในกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู 

2. มีศูนยการเรียนรูหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ศาสตรพระราชาอยางยั่งยืน  

3. มีวิธีปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อน หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและศาสตรพระราชา 

 

-  การสังเกต 

-  การสอบถาม 

 

 

-  แบบสังเกต 

-  แบบสอบถาม 

 

ผลลัพธ  (outcome) 

1. ครู ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษา สามารถ

กิจกรรมถอดบทเรียนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

และศาสตรพระราชาได 
2. นักเรียนมีความรู ความเขาใจ สามารถถอดบทเรียน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตรพระราชา
ในกิจกรรมการเรียนรูและการดําเนินชีวิต 

 

-  การสังเกต 

-  การสอบถาม 

-  การสํารวจความพึง

พอใจ 

 

-  แบบสังเกต 

-  แบบสอบถาม 

-  แบบสํารวจความ

พึงพอใจ 
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7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 1. นักเรียน  ครู ผูบริหาร บุคลากรทางการศึกษา นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร

พระราชามาใชในชีวิตประจําวัน 

 2. ใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตรพระราชาอยางยั่งยืน 

 3. มีผลการปฏิบัติที่ดี ดานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตรพระราชาของสถานศึกษา 
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โครงการ            ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการเรียนรูประวัติศาสตรชาติไทยตามแนวพระราชดําริ         

                                ของ สมเด็จ พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ “การเสริมสรางทักษะการคิด    

                                วิเคราะหผานกิจกรรมารเรียนรูประวัติศาสตรชาติไทย” 

แผนงาน            พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

ยุทธศาสตรที่ 1            จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  

เปาประสงคที่ 3            นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร และคานิยม 

                                หลักของคนไทย 12 ประการ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ  กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

ผูรับผิดชอบ   นางวิไลพร  บุตรภักดี  

ลักษณะโครงการ  ใหม 

ระยะเวลาดําเนินการ  1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

 

6. หลักการและเหตุผล 
   พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2545    
มาตรา 6  กําหนดความมุงหมายและหลักการจัดการศึกษา ใหการศึกษาเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษย
ที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต  
สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขรวมถึงการกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนตาม
จุดมุงหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.2544  ใหเห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฎิบัติ
ตนเองตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ มีคุณธรรม  จริยธรรมและคานิยมอันพึง
ประสงค  มาตรา  7 มุงปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข  ประชาธิปไตยเปนกระบวนการที่เกิดจากการเรียนรู  และการฝกฝน
ตั้งแตวัยเด็ก  ใหเปนผูมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีวินับ มีความรับผิดชอบ  ซื่อสัตย   
เที่ยงธรรม  ปลูกฝงวิถีชีวิตประชาธิปไตยใหเกิดขึ้นกับตัวนักเรียนจนสามารถนําวิถีชีวิตประชาธิปไตยไปปรับใช
ในชีวิตประจําวันได ดวยเหตุผลดังกลาว  การปลูกฝงคุณธรรม  จริยธรรมที่ดีงามแกนักเรียนจึงเปนสิ่งที่พึงให
เกิดขึ้นเปนอยางยิ่ง  ไดเล็งเห็นความสําคัญดังกลาว  จึงไดจัดทําโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรูกลุมสาระ
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
2. วัตถุประสงค   
 เพือ่ขับเคลื่อนใหทุกโรงเรียนจัดกิจกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนรูการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู
กลุมสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมทุกสาระการเรียนรู 
  
3.เปาหมายและตัวบงชี้ความสําเร็จ 

 เชิงปริมาณ  

 โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนรูกลุมสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ทุกสาระการเรียนรู 
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 เชิงคุณภาพ 

 โรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนรูกลุมสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมทุกสาระการเรียนรู 

4. กิจกรรมระยะเวลาสถานที่และผูรับผิดชอบ 

 

ที ่
กิจกรรมสามารถไปสูความสําเร็จตามตัว

บงชี้ 

ระยะเวลา

ดําเนินการ 
สถานที่ ผูรับผิดชอบ 

1 ประชุมคณะทํางาน เตรียมการ และจัดทํา
คูมือการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรูกลุม
สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมทุก
สาระการเรียนรู 

มีนาคม  สพป.มค.3 นางวิไลพร บุตรภักดี 

2 ประชุมประปฏิบัติการขับเคลื่อนการ
จัดการเรียนรูกลุมสาระสังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรมทุกสาระการเรียนรู 

เมษายน สพป.มค.3 นางวิไลพร บุตรภักดี 

5 สรุป/รายงานผล กันยายน สพป.มค.3 นางวิไลพร บุตรภักดี 
 

5. งบประมาณที่ใช 

            เงินงบประมาณ  30,000   บาท 

กิจกรรมและรายละเอียด 

ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 

ที่ใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 

คา 

ตอบแทน 

คาใชสอย คาวัสดุ 

ประชุมคณะทํางาน เตรียมการ และแนวทางการ
ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรูกลุมสาระสังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรมทุกสาระการเรียนรู 

2,400 - 2,400 - 

ประชุมประปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรูกลุม
สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมทุกสาระการ
เรียนรู 

27,600 3,600 24,000 - 

รวมงบประมาณ 30,000 3,600 26,400 - 
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6. การประเมินผล 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช 

ผลผลิต  (output) 

โรงเรียนดําเนินการการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู

กลุมสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมทุกสาระ

การเรียนรู 145  โรงเรียน 

 

-  การสังเกต 

-  การสอบถาม 

 

 

-  แบบสังเกต 

-  แบบสอบถาม 

 

ผลลัพธ  (outcome) 

มีโรงเรียนการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรูกลุมสาระ

สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมทุกสาระการเรียนรู 

-  การสังเกต 

-  การสอบถาม 

-  การคัดเลือก

โรงเรียน 

   ตนแบบ 

-  แบบสังเกต 

-  แบบสอบถาม 

-  การคัดเลือกโรงเรียน 

   ตนแบบ 

 

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 ๑. สํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  มีเอกสาร แนวทางการจัดกิจกรรม การ

ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรูกลุมสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมทุกสาระการเรียนรู 

 ๒. สํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  มีโรงเรียนการขับเคลื่อนการจัดการ

เรียนรูกลุมสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมทุกสาระการเรียนรู 

ลงชื่อ....................................................ผูเสนอโครงการ 

                                               (  นางวิไลพร  บุตรภักดี   ) 

                                          ตําแหนง  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 
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โครงการ     การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรูกลุมสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

แผนงาน     พื้นฐานดานการพฒันาและเสริมสรางศักยภาพคน 

ยุทธศาสตรที่ 1     จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

เปาประสงคที่ 3     นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม คุณลักษณะอันถึงประสงคตามหลักสูตรและ                

                                  คานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ    กลุมนิเทศ 

ผูรับผิดชอบ     นางวิไลพร  บุตรภักดี  

ลักษณะโครงการ    ใหม 

ระยะเวลาดําเนินการ    1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

 

1.หลักการและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2545    มาตรา 6  
กําหนดความมุงหมายและหลักการจัดการศึกษา ใหการศึกษาเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ
ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต  สามารถอยู
รวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขรวมถึงการกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนตามจดุมุงหมายของ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.2544  ใหเห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฎิบัติตนเองตาม
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ มีคุณธรรม  จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค  
มาตรา  7 มุงปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนพระประมุข  ประชาธิปไตยเปนกระบวนการที่เกิดจากการเรียนรู  และการฝกฝนตั้งแตวัยเด็ก  ใหเปนผูมี
คุณธรรม  จริยธรรม  มีวินับ มีความรับผิดชอบ  ซื่อสัตย  เที่ยงธรรม  ปลูกฝงวิถีชีวิตประชาธิปไตยใหเกิด
ขึ้นกับตัวนักเรียนจนสามารถนําวิถีชีวิตประชาธิปไตยไปปรับใชในชีวิตประจําวันได ดวยเหตุผลดังกลาว  การ
ปลูกฝงคุณธรรม  จริยธรรมที่ดีงามแกนักเรียนจึงเปนสิ่งที่พึงใหเกิดขึ้นเปนอยางยิ่ง  ไดเล็งเห็นความสําคัญ
ดังกลาว  จึงไดจัดทําโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรูกลุมสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 

2. วัตถุประสงค   
 เพื่อขับเคลื่อนใหทุกโรงเรียนจัดกิจกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนรูการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู
กลุมสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมทุกสาระการเรียนรู  
 

3.เปาหมายและตัวบงชี้ความสําเร็จ 

 เชิงปริมาณ  

 โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนรูกลุมสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ทุกสาระการเรียนรู 

 เชิงคุณภาพ 

 โรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนรูกลุมสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมทุกสาระการเรียนรู 
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4. กิจกรรมระยะเวลาสถานที่และผูรับผิดชอบ 
 

ที ่
กิจกรรมสามารถไปสูความสําเร็จตามตัว

บงชี้ 

ระยะเวลา

ดําเนินการ 
สถานที่ ผูรับผิดชอบ 

1 ประชุมคณะทํางาน เตรียมการ และจัดทํา
คูมือการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรูกลุม
สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมทุก
สาระการเรียนรู 

มีนาคม  สพป.มค.3 นางวิไลพร บุตรภักดี 

2 ประชุมประปฏิบัติการขับเคลื่อนการ
จัดการเรียนรูกลุมสาระสังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรมทุกสาระการเรียนรู 

เมษายน สพป.มค.3 นางวิไลพร บุตรภักดี 

5 สรุป/รายงานผล กันยายน สพป.มค.3 นางวิไลพร บุตรภักดี 
 

5. งบประมาณที่ใช            เงินงบประมาณ  30,000   บาท 

กิจกรรมและรายละเอียด 

ในการใชงบประมาณ 

งบ         

ประมาณ 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

ประชุมคณะทํางาน เตรียมการ และแนวทางการ
ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรูกลุมสาระสังคม
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมทุกสาระการเรียนรู 

2,400 - 2,400 - 

ประชุมประปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการ
เรียนรูกลุมสาระสังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรมทุกสาระการเรียนรู 

27,600 3,600 24,000 - 

รวมงบประมาณ 30,000 3,600 26,400 - 
  

6. การประเมินผล 
 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช 

ผลผลิต  (output) 

โรงเรียนดําเนินการการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู

กลุมสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมทุกสาระ

การเรียนรู 145  โรงเรียน 

 

-  การสังเกต 

-  การสอบถาม 

 

 

-  แบบสังเกต 

-  แบบสอบถาม 

 

ผลลัพธ  (outcome) 

มีโรงเรียนการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรูกลุมสาระ

สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมทุกสาระการเรียนรู 

-  การสังเกต 

-  การสอบถาม 

-  การคัดเลือกโรงเรียน

ตนแบบ 

-  แบบสังเกต 

-  แบบสอบถาม 

-  การคัดเลือกโรงเรียน

ตนแบบ 
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7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 ๑. สํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  มีเอกสาร แนวทางการจัดกิจกรรม การ

ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรูกลุมสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมทุกสาระการเรียนรู 

 ๒. สํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  มีโรงเรียนการขับเคลื่อนการจัดการ

เรียนรูกลุมสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมทุกสาระการเรียนรู 
ลงชื่อ....................................................ผูเสนอโครงการ 

                                               (  นางวิไลพร  บุตรภักดี   ) 
                                          ตําแหนง  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 
                                               (   นายสงา   โทผาวงษ  ) 

 

       (   นายสงา   โทผาวงษ  ) 
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โครงการ  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น 
                               พื้นฐานพุทธศักราช  ๒๕๕๑  (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๐) 
แผนงาน  พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
ยุทธศาสตรที่ 2  พัฒนาคุณภาพนักเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางขีด 
                                ความสามารถในการแขงขัน 
เปาประสงคที่ 3  สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรูตามหลักสูตรไดอยางมี   
                          คุณภาพและมาตรฐาน 
หนวยงานที่รับผิดชอบ กลุมนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ  นายศักดิ์สิทธิ์  สีหลวงเพชร  นางสาววัฒนิกา  ฤทธิ์ทรงเมือง 
ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง 
ระยะเวลาดําเนินการ ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๑ – ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๒ 
 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๐)      
มุงพัฒนาผูเรียนทุกคนซึ่งเปนกําลังของชาติใหเปนมนุษยที่มีความสมดุลทั้ง  ดานรางกาย  ความรู  
คุณธรรม  มีจิตสํานึกในการเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  มีความรู  ทักษะพื้นฐานที่จําเปนในการดําเนิน
ชีวิต  โดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๐)  
มีการดําเนินการใชมาแลวตั้งแตปการศึกษา  ๒๕๖๑  เปนตนมา  โดยหลักสูตรมุงหวังใหผูเรียนเกิด
ความรู  เจตคติ  และทักษะตามมาตรฐานของหลักสูตร  ซึ่งภาพความสําเร็จของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๐)  คือการใชหลักสูตร  การ
ประเมินผลหลักสูตร  หลักสูตรทองถิ่น  รวมถึงผลผลิตที่เกิดจากการใชหลักสูตร  ซึ่งก็คือ  ความรู  
ทักษะ  สมรรถนะสําคัญของผูเรียนและคุณลกัษณะที่พึงประสงคที่เกิดขึ้นกับผูเรียนนั่นเอง 

เพื่อใหการใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  (ฉบับปรับปรุง  
พ.ศ.๒๕๖๐)  ดําเนินไปอยางตอเนื่อง  ในการจัดการเรียนรูทั้งในดานของการใชหลักสูตร  การประเมิน
หลักสูตร  การจัดการเรียนรู  การนําหลักสูตรทองถิ่นไปใชรวมถึงการปรับปรุงหลักสูตรในสาระการ
เรียนรูที่ เกี่ยวของ  รวมถึงผลผลิตที่ เกิดจากหลักสูตรคือความรู   ทักษะ  สมรรถนะสําคัญและ
คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน  กลุมนิเทศ  ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  จึงใหจัดทํา
โครงการขึ้น  เพื่อใชในการขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๐)  ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาและสถานศึกษาตอไป 
 
๒.  วัตถุประสงค 
 ๒.๑  เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงการใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  
๒๕๕๑  (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๐) 
 ๒.๒  เพื่อประเมินหลักสูตรทองถิ่นของโรงเรียนที่สอดคลองกับบริบทของชุมชนและ
สถานศึกษา 
ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  ๓ 
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 ๒.๓  เพื่อตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตร  คุณลักษณะอันพึงประสงคและ
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
 ๒.๔  เพื่อจัดทําระบบการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางดานวิชาการของโรงเรียน
เพื่อใหพรอมในการใชงาน 
๓.  เปาหมายและตัวบงชี้ความสําเร็จ 
 ๓.๑  เปาหมายเชิงปริมาณ 
 ๓.๑.๑  โรงเรียนในสังกัด  จํานวน  ๑๔๕  โรงเรียน 
 ๓.๑.๒  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  จํานวน  ๒๐๐  คน 
 ๓.๒  เปาหมายเชิงคุณภาพ 
 ๓.๒.๑  โรงเรียนมีการตรวจสอบและปรับปรุงการใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๐) 
 ๓.๒.๒  โรงเรียนมีการจัดทําหลักสูตรทองถิ่นของโรงเรียนที่สอดคลองกับบริบทของชุมชน 
 ๓.๒.๓  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีความรูความเขาใจและมีการตรวจสอบ 
การประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตร  คุณลักษณะอันพึงประสงคและสมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
 ๓.๒.๔  โรงเรียนมีการรายงานขอมูลเพื่อจัดทําเปนขอมูลสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางดาน
วิชาการผานระบบการจัดเก็บขอมูล 
 
๔.  กิจกรรม  ระยะเวลา  สถานที่  และผูรับผิดชอบ 
 

ที ่
กิจกรรมสามารถไปสู

ความสําเร็จตามตัวบงชี้ 
ระยะเวลาดําเนินการ สถานที่ ผูรับผิดชอบ 

๑. การจัดทําโครงการและแตงตั้ง
ผูรับผิดชอบ 
 

ตุลาคม – ธันวาคม  
๒๕๖๑ 

สพป.มต.๓ ศน.ศักดิ์สิทธิ์ 

๒. การประชุมจัดทําตนฉบับ
เอกสารการตรวจสอบหลักสูตร 

มกราคม  ๒๕๖๑ – 
กุมภาพันธ  ๒๕๖๒ 

สพป.มต.๓ ศน.ศักดิ์สิทธิ์ 
คณะศึกษานิเทศก 
ผูเกี่ยวของ 

๓. การจัดพิมพเอกสาร 
การตรวจสอบหลักสูตร 

มีนาคม ๒๕๖๒ สพป.มต.๓ ศน.ศักดิ์สิทธิ์ 
คณะศึกษานิเทศก 
ผูเกี่ยวของ 

๔. การจัดทําระบบจัดเก็บขอมูล
สารสนเทศดานผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการ 
 

มีนาคม – เมษายน  
๒๕๖๒ 

สพป.มต.๓ ศน.ศักดิ์สิทธิ์ 
คณะศึกษานิเทศก 
ผูเกี่ยวของ 

๕. การตรวจสอบและปรับปรุงการ
ใชหลักสูตร ฯ  พุทธศักราช  
๒๕๕๑  (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.
๒๕๖๐)และหลักสูตรทองถิ่น 

เมษายน – 
พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 

สพป.มต.๓ ศน.ศักดิ์สิทธิ์ 
คณะทํางานฯ 
คณะศึกษานิเทศก 
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ที ่
กิจกรรมสามารถไปสู

ความสําเร็จตามตัวบงชี้ 
ระยะเวลาดําเนินการ สถานที่ ผูรับผิดชอบ 

๖. การนิเทศ  ติดตาม  การใช
หลักสูตร ฯ  การประเมินผล
การเรียนรูตามหลักสูตร  
คุณลักษณะอันพึงประสงคและ
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

พฤษภาคม – 
สิงหาคม  ๒๕๖๒ 

โรงเรียนใน
สังกัด 

คณะศึกษานิเทศก 
ประธานศูนยฯ 
ผูอํานวยการ
โรงเรียน 
คณะครูในโรงเรียน 

๗. รายงาน  สรุปผลโครงการ กันยายน  ๒๕๖๒ สพป.มต.๓ ศน.ศักดิ์สิทธิ์ 
 
 
๕.  งบประมาณที่ใช 
 เงินงบประมาณ  ๕๐,๐๐๐  บาท  (หาหมื่นบาทถวน) 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใชเงินงบประมาณ 
งบ 

ประมาณ 

แยกตามหมวดรายจาย 
คา 

ตอบแทน 
คาใชสอย คาวัสดุ 

๑. การจัดทําโครงการและแตงตั้งผูรับผิดชอบ - - - - 

๒. การประชุมจัดทําตนฉบับเอกสารการ
ตรวจสอบหลักสูตร 

๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ - - 

๓. การจัดพิมพเอกสารการตรวจสอบหลักสูตร ๓,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ - 
๔. การจัดทําระบบจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ

ดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 
๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ - - 

๕. การตรวจสอบและปรับปรุงการใชหลักสูตร 
ฯ  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  (ฉบับปรับปรุง  
พ.ศ.๒๕๖๐)และหลักสูตรทองถิ่น 

๒๔,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ 

๖. การนิเทศ  ติดตาม  การใชหลักสูตร ฯ  การ
ประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตร  
คุณลักษณะอันพึงประสงคและสมรรถนะ
สําคัญของผูเรียน 

- - - - 

๗. รายงาน  สรุปผลโครงการ ๑,๐๐๐ - - ๑,๐๐๐ 
 ๕๐,๐๐๐ ๔๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๔,๐๐๐ 

หมายเหตุ  ถัวจายทุกรายการ 
 
 
 
 
 
๖.  การประเมินผล 
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ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช 

ผลผลิต (Outputs) 
-  โรงเรียนมีการตรวจสอบหลักสูตรฯ  และมี
หลักสูตรทองถิ่นที่สอดคลองกับบริบทของชุมชน 
-  โรงเรียนมีการประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตร  
คุณลักษณะอันพึงประสงคและสมรรถนะสําคัญของ
ผูเรียน 
-  โรงเรียนมีการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศผลสัมฤทธิ์
ทางดานวิชาการ 

 
-  การสังเกต 
-  การสอบถาม 
-  การสํารวจ 
   ความพึงพอใจ 

 
-  แบบสังเกต 
-  แบบสอบถาม 
-  แบบสํารวจ 
   ความพึงพอใจ 

ผลลัพธ(Outcomes) 
-  โรงเรียน  มีหลักสูตรที่ผานการตรวจสอบและ
ปรับปรุงตามหลักสูตรแกนกลางฯ  และมีหลักสูตร
ทองถิ่นที่สามารถนําไปใชในการจัดการเรียนรู 
-  โรงเรียนมีผลการประเมินการเรียนรูตามหลักสูตร  
คุณลักษณะอันพึงประสงคและสมรรถนะสําคัญของ
ผูเรียน 
-  โรงเรียนมีขอมูลสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางดาน
วิชาการที่พรอมในการใชงาน 

 
-  การสังเกต 
-  การสอบถาม 
-  การสํารวจ 
   ความพึงพอใจ 

 
-  แบบสังเกต 
-  แบบสอบถาม 
-  แบบสํารวจ 
   ความพึงพอใจ 

 
๗.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 ๗.๑  โรงเรียนมีการตรวจสอบและปรับปรุงการใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช  ๒๕๕๑  (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๐) 
 ๗.๒  โรงเรียนมีหลักสูตรทองถิ่นที่สอดคลองกับบริบทของชุมชนและสถานศึกษา 
 ๗.๓  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีความรูความเขาใจและมีการตรวจสอบ 
การประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตร  คุณลักษณะอันพึงประสงคและสมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
 ๗.๔  โรงเรียน  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีการรายงานขอมูลเพื่อจัดทําเปนขอมูล
สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางดานวิชาการผานระบบการจัดเก็บขอมูล 
 
 
 
    
 
 
 
 
โครงการ  การยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษประจําป 
                               งบประมาณ  2562 
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แผนงาน  พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
ยุทธศาสตรที่ 2  พัฒนาคุณภาพนักเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางขีด 
                  ความสามารถในการแขงขัน 
เปาประสงคที่ 1  นักเรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และทักษะ  
                       คุณลักษณะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 
หนวยงานที่รับผิดชอบ กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา. 
ผูรับผิดชอบ  นางสุมาลี  มาลาหอม 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม 
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
 

1. หลักการและเหตุผล 
   กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความสําคัญในการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน ประกอบ
กับปจจุบันมีคนทั่งโลกใชภาษาอังกฤษเปนหลักในการสื่อสารมากขึ้นและภาษาอังกฤษยังเปนภาษาที่ใช
ในการทํางานของอาเซียน ตามที่ระบุไวในกฎบัตรอาเซียนขอที่ 34 วาภาษาที่ใชในการทํางาน ของ
อาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการจึงรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ เอกชน ตลอดจน
เครือขายดานความรวมมือสอน ภาษาตางประเทศ เพื่อเปนการสงเสริม สนับสนุนใหคนไทยใช
ภาษาอังกฤษอยางกวางขวาง มีความกลาและสรางความคุนเคยในการใชภาษาอังกฤษ กอใหเกิดการเปด
โลกทัศนการเรียนรู แบบไรพรหมแดน รวมถึงสามารถสรางศักยภาพ ความพรอมของประชาชนในการ
กาวสูการเปนพลเมืองอาเซียนที่มีความรอบรูและมั่นใจ และนอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังมุงเนน
พัฒนาครูผูสอนภาษาอังกฤษผานโครงการ Boot Camp เพื่อใหนําความรูไปพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 3 พบวาโรงเรียนในสังกัดมีการจัดการเรียนรูตามหลักสูตร
แกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ใน 8 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศโดยใช
วิธีการและสื่อ นวัตกรรมที่ไมหลากหลาย ไมสนองตอบความสนใจ ความสามารถของผูเรียน ครูขาดการ
นําสื่อ นวัตกรรมที่ทันสมัยที่สามารถพัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษของผูเรียนมาใชในหองเรียน 
สงผลใหการจัดกิจกรรมไมสอดคลองกับจุดเนนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

จากปญหาดังกลาวสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม  เขต  3 จึงได
จัดทําโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษประจําปงบประมาณ 2562 โดยมุงหวัง
ใหเกิดการพัฒนาความสามารถดานทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ดาน คือการฟง การพูด การอานและการ
เขียน ในอันที่จะสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น มีเจตคติที่ดีตอการเรียน วิชา
ภาษาอังกฤษและเพิ่มศักยภาพทางดานการใชภาษาอังกฤษของผูบริหารและการสอนของครูโดยการจัด
กจิกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษผานชองทางการใชสื่อที่หลากหลาย 

 
 

   
2. วัตถุประสงค   
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     2.1 เพื่อยกระดับความรูความเขาใจและเทคนิคการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ 
Communicative Approach ตามแนวทาง Boot Camp ของครูผูสอนภาษาอังกฤษ ในสังกัด    สพป.
มหาสารคาม เขต 3  
      2.2 เพื่อพัฒนาความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6  

     2.3 เพื่อพัฒนาความสามารถ ดานทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนทุกระดับชั้นในการ
แขงขันระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับที่สูงขึ้น 
      2.4 เพื่อพัฒนาความสามารถดานทักษะภาษาอังกฤษในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 
      2.5 เพื่อดําเนินการจัดกิจกรรมถอดบทเรียน เสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู ของศูนยพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาทั้ง 4  

 

 3.เปาหมายและตัวบงชี้ความสําเร็จ 
3.1 เชิงปริมาณ 
3.1.1 ครูผูสอนภาษาอังกฤษ ในสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 3 ทุกคนใชความรูความเขาใจ

และเทคนิคการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Communicative Approach ตามแนวทาง Boot Camp 
ในการจัดกิจกรรมการสอน  
 3.1.2 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 ทุกคนมีความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารได  

3.1.3 นักเรียนทุกระดับชั้น มีความสามารถ ดานทักษะภาษาอังกฤษของในการแขงขันระดับ
เขตพื้นที่การศึกษาและระดับที่สูงขึ้น  
 3.1.4 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 ทุกคนสามารถดานทักษะภาษาอังกฤษใน
การศึกษาตอและประกอบอาชีพของ 
 3.1.5 ศูนยพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาทั้ง 4 ศูนย ดําเนินการจัด
กิจกรรมถอดบทเรียน เสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู 
3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1 ครูผูสอนภาษาอังกฤษ ในสังกัด สพป.มค.3 ใชความรูความเขาใจและเทคนิคการจัดการ
เรียนการสอนรูปแบบ Communicative Approach ตามแนวทาง Boot Camp ในการจัดกิจกรรมการ
สอน  
 3.2.2 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 มีความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารได  

3.2.3 นักเรียนทุกระดับชั้น มีความสามารถ ดานทักษะภาษาอังกฤษของในการแขงขันระดับ
เขตพื้นที่การศึกษาและระดับที่สูงขึ้น 
 3.2.4 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 สามารถดานทักษะภาษาอังกฤษในการศึกษาตอ
และประกอบอาชีพของ 
 3.2.5 ศูนยพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาดําเนินการจัดกิจกรรม
ถอดบทเรียน เสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู 
4. กิจกรรมระยะเวลาสถานทีแ่ละผูรับผิดชอบ 
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ที ่
กิจกรรมสามารถไปสูความสําเร็จ

ตามตัวบงชี้ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

สถานที่ ผูรับผิดชอบ 

1. การจัดกิจกรรมคายพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1-3 

มีนาคม-
เมษายน 62 

ศูนยพัฒนา
คุณภาพฯ 

นางสมาลี        
มาลาหอม และคณะ 

2. การจัดกจิกรรมคายภาษาอังกฤษ
เพื่อการศึกษา   ตอและประกอบ
อาชีพของกเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษา  ปที่ 1-3  

มีนาคม-
เมษายน 62 

ศูนยพัฒนา
คุณภาพฯ 

นางสมาลี         
มาลาหอม และคณะ 

3.  เสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู นําเสนอ
ผลการดําเนินกิจกรรม  

สิงหาคม 
2562 
กันยายน 62 

ศูนยพัฒนาการ
เรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ
ระดับระถมศึกษา 

นางสมาลี         
มาลาหอม และคณะ 

4. สรุปผลการดําเนินงาน กันยายน 
2562 

สพป.มค.3 นางสมาลี        
มาลาหอม และคณะ 

 
5. งบประมาณที่ใช 
            เงินงบประมาณ  100,000 บาท 
  

ที ่
กิจกรรม/รายละเอียดการใชเงิน

งบประมาณ 
งบประมาณ 

แยกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1. การจัดกิจกรรมคายพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1-3 

36,000  36,000  

2. การจัดกิจกรรมคายภาษาอังกฤษเพื่อ
การศึกษา   ตอและประกอบอาชีพ
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา     
ปที่ 1-3  

31,000  31,000  

3.  เสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู นําเสนอผล
การดําเนินกิจกรรม  

30,000  30,000  

4 สรุปผลการดําเนินงาน 3,000  3,000  
 
 
 
 
 
6. การประเมินผล 



102 
 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  สพป.มหาสารคาม เขต 3 

 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช 
1. เพื่อยกระดับความรูความเขาใจและเทคนิคการ
จัดการเรียนการสอนรปูแบบ Communicative 
Approach ตามแนวทาง Boot Camp ของครูผูสอน
ภาษาอังกฤษ ในสังกัด สพป.มค.3  

การสํารวจความพึง
พอใจ 

แบบสัมภาษณ/ 
แบบสํารวจความพึง

พอใจ 

2. เพื่อพัฒนาความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารสําหรับนักเรียนระดับชั้น 
ประถมศึกษาปที่ 1-3 

การสังเกต/
แบบสอบถาม 

แบบสังเกต/การ
สอบถาม 

3. เพื่อพัฒนาความสามารถดานทักษะภาษาอังกฤษ
ในการศึกษาตอและประกอบอาชีพของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 

  

4. เสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู นําเสนอผลการดําเนิน
กิจกรรม 

การสํารวจความพึง
พอใจ 

แบบสัมภาษณ/ 
แบบสํารวจความพึง

พอใจ 
 
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 

1. ครูสอนภาษาอังกฤษที่ผานการอบรม (Boot Camp) จํานวน 20 คน ในสังกัด สพป.
มหาสารคาม เขต 3 มีความรูความเขาใจและเทคนิคการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ 
Communicative Approach  
 2. ครูสอนภาษาอังกฤษที่ผานการอบรม (Boot Camp) จํานวน 20 คน ในสังกัด สพป.
มหาสารคาม เขต 3 ไดรับการนิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ   

3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนของครูในสังกัด สพป.
มหาสารคาม เขต 3 ทุกคน   
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อโครงการ              ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
แผนงาน    พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
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ยุทธศาสตรที่ 2    พัฒนาคุณภาพนักเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางขีด 
                 ความสามารถ ในการแขงขัน 
เปาประสงคที่ 1    นักเรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมือง และทักษะคุณลักษณะ 
                                 ที่จําเปนในศตวรรษที่ 21      
กลุมที่รับผิดชอบ   กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ         นางวัฒนิกา  วิชิต,  นายศักดิ์สิทธิ์  สีหลวงเพชร, นายจเด็จ  ทัศวงษา 
      และนายพนม ศิรินามมนตรี 
ระยะเวลาดําเนินการ    ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 

 
1.  หลักการและเหตุผล 
 กระทรวงศึกษาธิการ  โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มีนโยบายสงเสริม 
การปฏิรูปการศึกษา  การเรียนรูและการพัฒนานักเรียนใหเปนบุคคลที่มีความรูคูคุณธรรมเพื่อเปน
พื้นฐานการดํารงชีวิตใหอยูในสังคมอยางมีความสุข  สงเสริมใหเกิดการสรางสรรคความรู  ความคิด  
เพื่อใหเปนผูใหญที่มีคุณภาพ  เปนรากฐานการพัฒนาประเทศใหเจริญรุงเรือง  ทัดเทียมอารยประเทศได
อยางภาคภูมิใจในการพัฒนาการศึกษานั้น  จําเปนอยางยิ่งที่จะตองจัดกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนให
นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีความเปนเลิศดานวิชาการ  มีศักยภาพในทุกดานและเปนการ
เพิ่มพูนทักษะในการดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข  นักเรียนตองไดรับการสนับสนุนใหมีเวทีใน
การประกวด/แขงขันทักษะทางวิชาการวิชาชีพและแสดงผลงานในระดับตางๆ  เพื่อกระตุนใหนักเรียน
เกิดการเรียนรูจากการปฏิบัติ  การเรียนรูจากประสบการณจริง  เปดมุมมองทางดานความรูใหกับ
นักเรียนเอง  ดังนั้นสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  3  ในฐานะที่เปน
หนวยงานหลักในการสนับสนุนการจัดการศึกษาใหแกเด็กและเยาวชนใหเปนผูมีความรูความสามารถ  
คุณธรรมจริยธรรม  จึงไดสรางโอกาสใหกับนักเรียนไดแสดงศักยภาพทางดานวิชาการ  โดยจัดทํา
โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ขึ้นเพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดมีเวทีในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูและแสดงความสามารถทางวิชาการ  ศิลปะ  หัตถกรรม  และวิชาชีพในทางที่ถูกตอง
และเหมาะสมตอไป 
 
2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพื่อใหนักเรียนไดแสดงออกถึงความรูความสามารถในดานทักษะวิชาการ  ทักษะดาน
วิชาชีพและทักษะชีวิต 
 2.2 เพื่อจัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและนําเสนอผลงานของนักเรียน  ผูบริหาร  คณะครู
และบุคลากรทางการศึกษาใหปรากฏแกสาธารณชน 
 2.3 เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเขาแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับภูมิภาคและ 
ระดับประเทศ 
 
 
3. เปาหมาย  
 เปาหมายเชิงปริมาณ 
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 3.1  โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  3  
จํานวน  156  โรง 
 3.2  ผูบริหาร  คณะครู  บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  3 จํานวน  5,000  คน 
 3.3  รางวัลเหรียญทองระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จํานวน  100  เหรียญ 
 เปาหมายเชิงคุณภาพ 
 3.4  โรงเรียนในสังกัดมีการพัฒนานักเรียนเพื่อเขารวมกิจกรรมการแขงขันในระดับศูนย
พัฒนาคุณภาพ  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ระดับภูมิภาค/ประเทศเต็มตามศักยภาพ 
 3.5  ผูบริหาร  คณะครู  บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน  มีการแสดงความสามารถดาน
ทักษะการเรียนรู  การพัฒนาการบริหารจัดการและการเรียนการสอนอยางเต็มความสามารถและมี
ประสิทธิภาพ 
 3.6  นักเรียนไดรับการยอมรับในเวทีการแขงขันในระดับศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ 
 
4. กิจกรรมระยะเวลาสถานที่และผูรับผิดชอบ 

ที ่
กิจกรรมสามารถไปสูความสําเร็จ

ตามตัวบงชี้ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

สถานที่ ผูรับผิดชอบ 

1. เสนอโครงการ ต.ย. –พ.ย.61  นางวัฒนิกา วิชิต 
และคณะ 2. ดําเนินการแขงขันในระดับภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
ธันวาคม 2561  

3. ดําเนินการแขงขันในระดับประเทศ ม.ค. – พ.ย.61  
4. สรุปผลรายงานผลการดําเนินงาน มีนาคม 2561  
5 แตงตัง้คณะทํางาน กรกฎาคม 62  
6 ดําเนินการแขงขันในระดับศูนย

พัฒนาคุณภาพฯ 
สิงหาคม 2562  

7 ดําเนินการแขงขันในระดับเขตพื้นที่
การศึกษา 

กันยายน 2562  

 
5. งบประมาณ     งบประมาณ  330,000  บาท มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ที ่
กิจกรรม/รายละเอียดการใชเงิน

งบประมาณ 
งบประมาณ 

แยกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

 
๑. 
๒. 
 

๓. 
๔. 

ปการศึกษา  2561 
เสนอโครงการ 
ดําเนินการแขงขันในระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
การนําเสนอผลงานในระดับประเทศ 
สรุปผลรายงานผลการดําเนินงาน 

 
- 

330,000 
 
- 
- 

 
- 

200,000 
 
- 
- 

 
- 

130,000 
 
- 
- 

 
- 
- 
 
- 
- 
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ที ่
กิจกรรม/รายละเอียดการใชเงิน

งบประมาณ 
งบประมาณ 

แยกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

 
๕. 
๖. 
 

๗. 
 
 

ปการศึกษา  2562 
แตงตั้งคณะทํางาน 
ดําเนินการแขงขันในระดับศูนยพัฒนา
คุณภาพฯ 
ดําเนินการแขงขันในระดับเขตพื้นที่
การศึกษา 

 
- 
- 
 
- 

 

 
- 
- 
 
- 
 
 

 
- 
- 
 

    
 
 

 
- 
- 
 
- 
 
 

รวม 330,000   200,000 130,000 - 
หมายเหตุ สามารถถั่วจายไดทุกรายการ 
 
6. การประเมินผล 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช 
ผลผลิต  (output) 
๑.  โรงเรียนไดเขารวมแขงขันกิจกรรมในระดับตางๆ 
๒.  ผูบริหาร  คณะครู  บุคลากรทางการศึกษาและ
นักเรียนไดเขารวมกิจกรรมในระดับตางๆ 

 
-  การสังเกต 
-  การสอบถาม 
-  การสํารวจความ
พึงพอใจ 

 
-  แบบสังเกต 
-  แบบสอบถาม 
-  แบบสํารวจความ
พึงพอใจ 

ผลลัพธ  (outcome) 
๑.  โรงเรียนในสังกัดมีการพัฒนานักเรียนเพื่อเขารวม
กิจกรรมการแขงขันอยางเต็มตามศักยภาพ 
๒.  ผูบริหาร  คณะครูและนักเรียน  มีการแสดง
ความสามารถดานการเรียนรู  การบริหารจัดการและ
การเรียนการสอนอยางเต็มความสามารถและมี
ประสิทธิภาพ 
๓.  นักเรียนไดรับการยอมรับในเวทีการแขงขันในระดับ
ตางๆ 
๔.  รางวัลเหรียญทองระดับภาคและประเทศ  ๑๐๐  
เหรียญ 

 
-  การสังเกต 
-  การสอบถาม 
-  การสํารวจความ
พึงพอใจ 

 
-  แบบสังเกต 
-  แบบสอบถาม 
-  แบบสํารวจความ
พึงพอใจ 

 
 
 
 
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 8.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ไดรับการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน มี
ความเขมแข็งในการทํางานเปนทีมในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ วิชาชีพ การอนุรักษวัฒนธรรมไทย
และสรางจิตสํานึกความเปนไทยใหกับนักเรียนและบุคลากรในสังกัด 
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 8.2 ผูบริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ไดพัฒนาการบริหารจัดการและการเรียนการ
สอนผานการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากกิจกรรมการแขงขันและประสบการณจริง 
 8.3 นักเรียนไดรับการพัฒนาทางดานวิชาการ  วิชาชีพ  ดนตรี  นาฏศิลปไทย ศิลปะ เกิด
ความภูมิใจในความเปนไทยรักและหวงแหนในมรดกวัฒนธรรมไทย 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการ  พัฒนาการจัดประสบการณการเรียนการสอนปฐมวัย 
แผนงาน  พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
ยุทธศาสตรที่ 2  พัฒนาคุณภาพนักเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางขีด 
               ความสามารถ ในการแขงขัน 
เปาประสงคที่ 2  นักเรียนทุกชวงวัยมีทักษะความรู ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐาน 
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                               การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามศักยภาพ 
หนวยงานที่รับผิดชอบ กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ  นางทิพยวิมล ดวงเวียงคํา 
ลักษณะโครงการ โครงการตอเนื่อง 
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 256๑ ถึง  30 กันยายน  256๒ 

 
๑.หลักการและเหตุผล 
           การพัฒนามาตรฐานการศึกษาเปนการสะทอนบริบทของสถานศึกษา มาตรฐานคุณภาพผูเรียน
ระดับปฐมวัย เด็กปฐมวัยตองมีคุณภาพ มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได มี
พัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองได เปนสมาชิกที่ดีของสังคม มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได 
มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได 
            การศึกษาปฐมวัย เปนการศึกษาที่มีความสําคัญยิ่ง เพราะเปนรากฐานของชีวิตมนุษย 
และมีอิทธิพลตอชีวิตของคนเราเปนอยางยิ่ง การพัฒนาเด็กปฐมวัยควรเริ่มตนตั้งแตแรกเกิดถึง ๖ ป                
เพราะการศึกษาในชวงวัยนี้ เปนการเตรียมความพรอมให เด็กไดเจริญเติบโตเต็มตามศักยภาพ   
มีหลักการสําคัญคือ การอบรมเลี้ยงดูควบคูกับการใหการศึกษาที่เปนพื้นฐานที่จําเปนตอการดํารงชีวิต 
โดยคํานึงถึง ความสนใจ ความตองการของเด็กทุกคน มุงใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานทั้งดานรางกาย  
อารมณ-จิตใจ สังคม และสติปญญาอยางสมดุล เพื่อเติบโตเปนผูใหญที่ดีและเปนอนาคตของชาติตอไป  

 

๒. วัตถุประสงค  
        ๒.๑ ครูจัดประสบการณเพื่อพัฒนาผูเรียนระดับปฐมวัย ใหมีพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ 
จิตใจ สังคมและสติปญญา ใหเปนพื้นฐานความรูในการเรียนในระดับที่สูงขึ้น 
        ๒.๒  เด็กปฐมวัยทุกคน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ 
 มีพัฒนาการตามวัยและตามหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัย 
        ๒.๓  โรงเรียนที่เปดสอนระดับปฐมวัยทุกโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓  มีมาตรฐานการศึกษามีระดับคุณภาพระดับ ดี ขึ้นไป 

๓ .เปาหมายและตัวบงชี้ความสําเร็จ 
        ๓.๑  เปาหมายเชิงปริมาณ 
             ๓.๑.๑  ครูจัดประสบการณเพื่อพัฒนาผูเรียนระดับปฐมวัย ใหมีพัฒนาการทางดานรางกาย 
อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญา ใหเปนพื้นฐานความรูในการเรียนในระดับที่สูงขึ้น 
            ๓.๑.๒  เด็กปฐมวัย ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ 
 มีพัฒนาการตามวัยและตามหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัย 
            ๓.๑.๓  โรงเรียนที่เปดสอนระดับปฐมวัย ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต ๓  มีมาตรฐานการศึกษามีระดับคุณภาพระดับ ดี ขึ้นไป 

๓.2  เปาหมายเชิงคุณภาพ 
            ๓.๒.๑  ครูปฐมวัยทุกคนจัดประสบการณเพื่อพัฒนาผูเรียนระดับปฐมวัย ใหมีพัฒนาการ
ทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญา ใหเปนพื้นฐานความรูในการเรียนในระดับที่สูงขึ้น 
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            ๓.๒.๒  เด็กปฐมวัยทุกคน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม    
เขต ๓  มีพัฒนาการตามวัยและตามหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัย 
            ๓.๒.๓  โรงเรียนที่เปดสอนระดับปฐมวัยทุกโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓  มีมาตรฐานการศึกษามีระดับคุณภาพระดับ ดี ขึ้นไป 
 

๔. กิจกรรมระยะเวลาสถานที่และผูรับผิดชอบ 
 

ที ่
กิจกรรมสามารถไปสูความสําเร็จตามตัว

บงชี้ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

สถานที่ ผูรับผิดชอบ 

1 เปดบานปฐมวัย และแลกเปลี่ยน
ประสบการณการสอนระดับปฐมวัย 
การประกวดและแขงขัน 
กิจกรรมการสงเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 

 กิจกรรมการประกวดรองเพลงเดี่ยว 
 กิจกรรมการประกวดรองเพลงหมู 
 กิจกรรมการเลานิทานประกอบภาพ 
 กิจกรรมการวาดภาพระบายสี 
  กิจกรรมเกมการศึกษา 

เดือนกุมภาพันธ  
- มีนาคม  ๒๕๖๒ 

 โรงเรียน 
ศูนย
พัฒนา
คุณภาพ 
 

 โรงเรียน 
 ศูนยพัฒนาคุณภาพ 
 สํานักงานเขตพื้นที่ 

2 เปดบานปฐมวัย และแลกเปลี่ยน
ประสบการณการสอนระดับปฐมวัย 
การประกวดและแขงขัน 
กิจกรรมการสงเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 

 กิจกรรมการประกวดรองเพลงเดี่ยว หมู 
 กิจกรรมการเลานิทานประกอบภาพ 
 กิจกรรมการวาดภาพระบายสี 

กิจกรรมเกมการศึกษา 

เดือน มีนาคม สํานักงาน
เขตพื้นที่
การศึกษา 

นางทิพยวิมล  
ดวงเวียงคํา 
 
 

๓ การประกวดหองเรียนคุณภาพระดับ
ศูนย 

  สิงหาคม 
๒๕๖๒ 

  

 
 
 
๕. งบประมาณที่ใช 
            เงินงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐บาท 
 

ที ่
กิจกรรม/รายละเอียดการใชเงิน

งบประมาณ 
งบ 

ประมาณ 

แยกตามหมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
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๑ ระดับศูนย  เปดบานปฐมวัย และ
แลกเปลี่ยนประสบการณการสอนระดับ
ปฐมวัย 
การประกวดและแขงขัน 
กิจกรรมการสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

 กิจกรรมการประกวดรองเพลงเดี่ยว 
 กิจกรรมการประกวดรองเพลงหมู 
 กิจกรรมการเลานิทานประกอบภาพ 
 กิจกรรมการวาดภาพระบายสี 
  กิจกรรมเกมการศึกษา 

๒๔,๐๐๐  ๒๔,๐๐๐  

๒ ระดับศูนย  เปดบานปฐมวัย และ
แลกเปลี่ยนประสบการณการสอนระดับ
ปฐมวัย 
การประกวดและแขงขัน 
กิจกรรมการสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

 กิจกรรมการประกวดรองเพลงเดี่ยว 
 กิจกรรมการประกวดรองเพลงหมู 
 กิจกรรมการเลานิทานประกอบภาพ 
 กิจกรรมการวาดภาพระบายสี 
 กจิกรรมเกมการศึกษา 

๕๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐  

๓ การประกวดหองเรียนคุณภาพระดับศูนย ๒๐,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐  
๓ รายงานผลการดําเนินการ ๔,๐๐๐  ๔,๐๐๐  
 รวมทั้งสิ้น ๑๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐  

  
๖. การประเมินผล 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช 
ผลผลิต (Outputs) 
เด็กปฐมวัยมีความสามารถ 

 การรองเพลงเดี่ยวการรองหมู  
 การเลานิทานประกอบภาพ 
 การวาดภาพระบายสีเกมการศึกษา 

การประกวด การ
แขงขัน 
การสังเกต 
การนิเทศ 

แบบการสังเกต  
แบบสัมภาษณ  
แบบบันทึกการนิเทศ 
 
 

ผลลัพธ(Outcomes) 
 เด็กทุกคนไดรับการพัฒนาดาน

รางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและ
สติปญญาอยางมีคุณภาพและ
ตอเนื่อง ไดรับการจัดประสบการณ
การเรียนรูอยางมีความสุขเหมาะสม
ตามวัย มีทักษะชีวิต  

การสังเกต 
การสัมภาษณ 
การตรวจ เอกสาร 
การแขงขัน 
การสํารวจความพึง
พอใจ 
การนิเทศ 

แบบการสังเกต  
แบบสัมภาษณ  
แบบบันทึกการนิเทศ 
แบบสํารวจความพึงพอใจ 
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ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช 
 พื้นฐานความรูในการเรียนในระดับที่

สูงขึ้น 
 โรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษาระดับ

ปฐมวัย 
        
 
๗. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 
       ๗.๑  ครูจัดประสบการณเพื่อพัฒนาผูเรียนระดับปฐมวัย ใหมีพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ 
จิตใจ สังคมและสติปญญา ใหเปนพื้นฐานความรูในการเรียนในระดับที่สูงขึ้น 
       ๗.๒  เด็กปฐมวัยทุกคน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ 
 มีพัฒนาการตามวัยและตามหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัย 
       ๗.๓  โรงเรียนที่เปดสอนระดับปฐมวัยทุกโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓  มีมาตรฐานการศึกษามีระดับคุณภาพระดับ ดี ขึ้นไป 
   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการ  พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ปงบประมาณ 2562 
แผนงาน  พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
ยุทธศาสตรที่ 2  พัฒนาคุณภาพนักเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางขีด 
               ความสามารถ ในการแขงขัน 
เปาประสงคที่ 2  นักเรียนทุกชวงวัย มีทักษะความรู ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐาน 
                               การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตไดตามศักยภาพ 
หนวยงานที่รับผิดชอบ กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ  นางพิมพพิศา  ผลสวาง 
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ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง 
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  เพื่อใหผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น และแกปญหาอานไมออกเขียนไมได  โดยกําหนดใหนักเรียนชั้น ป.1 ตองอานออกเขียนได
ใน 1 ป  นักเรียนชั้นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2  ขึ้นไป อานคลอง เขียนคลอง  มีทักษะการอานรู
เรื่องและสื่อสารไดและพัฒนาการเรียนการสอนวรรณคดีตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนรวมกับ
นานาชาติ (PISA)  และนักเรียนชั้นประถมศึกษา ป ที่ ๑ - ๓  จําเปนตองปูพื้นฐานความสามารถ และ
ทักษะ การอานออกเขียนไดคิดเลขเปน มีทักษะขั้นพื้นฐาน ทักษะชีวิต  และทักษะการสื่อสารอยาง
สรางสรรค  ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6  พัฒนาความสามารถอานคลอง เขียนคลองคิดเลขคลอง  ชั้น
มัธยมศึกษาป ที่ ๑–๓ มุงพัฒนาตอยอด พัฒนาความสามารถในการแสวงหาความรู ดวยตนเอง 
ความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู  ทักษะการคิดข้ันสูง การคิดอยางสรางสรรค ตามวัย 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยที่ประสบความสําเร็จมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้นเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด  นักเรียนตองมีพื้นฐานดานการอาน การเขียน การคิดวิเคราะห 
และมีทักษะการสื่อสารที่ดี  เปาหมายคุณภาพนักเรียนในปการศึกษา  2562  นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 1-6  ทุกคนตองอานอาน เขียนได อานคลองเขียนคลองมีทักษะการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาป ที่ ๑–
๓  มุงพัฒนาใหนักเรียนแสวงหาความรู สามารถคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค และมีทักษะการแสวงหา
ความรูดวยตนเอง  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในป
การศึกษา 2562  ชั้นประถมศึกษาปที่ 6  มีคะแนนเฉลี่ยทุกกลุมสาระการเรียนรู รอยละ 65  และชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3  มีคะแนนเฉลี่ยทุกกลุมสาระการเรียนรู รอยละ 50  

ทั้งนี้  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 3  เปนหนวยงานที่
รับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  สงเสริมการอานการ
เขียนสําหรับประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหเปนตามเกณฑที่ สพฐ.กําหนด  สราง
เครือขายความรวมมือระหวางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน  และชมรมครูวิชาการ  เพื่อ
รวมกันขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพผูเรียนดานการอานการเขียนและสื่อสารไดสําหรับนักเรียนทุก
ระดับชั้นในปการศึกษา  2562  ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาในกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย  เปนไปดวยความเรียบรอย  จึงไดสนับสนุนใหมีโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอนภาษาไทย ในปงบประมาณ  2562  ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินกิจกรรมใหบรรลุเปาหมายที่
กําหนด 
 

2. วัตถุประสงค 
 ๑) เพื่อสงเสริมครูผูสอนภาษาไทย ชั้น ป.1-6 ใหสามารถพัฒนานักเรียนใหอานออกเขียนได 
อานคลองเขียนคลอง 

2) เพื่อสงเสริมครูผูสอนภาษาไทยชั้น ป.3, ป.6 และชั้น ม.3  ใหสามารถจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่มีคุณภาพ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT และ O-NET เพิ่มขึ้นรอยละ 3 

3) เพื่อสงเสริมและจัดกิจกรรมแขงขันทักษะภาษาไทย ในระดับศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา มุงสูความเปนเลิศในระดับชาติ 
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 4) เพื่อสงเสริมโรงเรียนใหมีผลการวิจัยดานการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย
ดานการรูเรื่องการอาน (Reading Literacy) ชั้นประถมศึกษาปที่ 6  
                        

3. เปาหมายและตัวบงชี้ความสําเร็จ 
 3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ  

 ๑) ครูผูสอนภาษาไทย ชั้น ป.1-6 ทุกคน(เด็กปกติ) สามารถพัฒนานักเรียนใหอานออกเขียน
ไดอานคลองเขียนคลอง 

 2) ครูผูสอนภาษาไทยชั้น ป.3, ป.6 และชั้น ม.3  ทุกคนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่มีคุณภาพ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT และ O-NET เพิ่มขึ้นรอยละ 3 

 3) นักเรียนทุกระดับชั้นมีสวนรวมในการแขงขันทักษะภาษาไทย ทั้งในระดับศูนยพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ 
  4) โรงเรียนมีผลการวิจัยดานการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยดานการรูเรื่อง
การอาน (Reading Literacy) ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
 3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ 

 ๑) รอยละ ๑๐๐ ของครูผูสอนภาษาไทย ชั้น ป.1-6 (เด็กปกติ) สามารถพัฒนานักเรียนใหอาน
ออกเขียนได 

 2) รอยละ 80 ของครูผูสอนภาษาไทยชั้น ป.3, ป.6 และชั้น ม.3  ทุกคนจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนที่มีคุณภาพ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT และ O-NET เพิ่มขึ้นรอยละ 3 

 3) รอยละ ๑๐๐ นักเรียนทุกระดับชั้นมีสวนรวมในการแขงขันทักษะภาษาไทย ทั้งในระดับ
ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ 
 4) รอยละ 8๐ ของโรงเรียนกลุมเปาหมายมีผลงานการวิจัย ดานการยกระดับคุณภาพการเรียน              
การสอนภาษาไทยดานการรูเรื่องการอาน (Reading Literacy) ที่มีคุณภาพ 
 

4. กิจกรรมระยะเวลาสถานที่และผูรับผิดชอบ 
 

ที ่ กิจกรรมสามารถไปสูความสําเร็จ 
ตามตัวชี้วัด 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

สถานที่ ผูรับผิดชอบ 

1. วิเคราะหผลการประเมินการอาน            
การเขียนและทําฐานขอมูลนักเรียน    
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 และชั้น ม.
3  ปการศึกษา 2561 

เมษายน 2562 สพป.มค.3 - นางพิมพพิศา                                  
ผลสวาง 
- กลุมนโยบายและแผน 

2. สรางความตระหนัก สรางความ
เขาใจแกผูเกี่ยวของ และผูบริหาร
โรงเรียน 

พฤษภาคม 
2562 

สพป.มค.3 กลุมนิเทศติดตามและ
ประเมินผลฯ 

3. สงเสริมสนับสนุนสื่อนวัตกรรมดาน
การอานการเขียนนักเรียนทุก
ระดับชั้น 

มิถุนายน 
2562 

-โรงเรียน 
-
สพป.มค.3 

นางพิมพพิศา                 
ผลสวาง 

4. พัฒนางานวิจัยดานการรูเรื่องการ
อาน(Reading Literacy) ชั้น

ตลอดป
การศึกษา 

สพป.มค.3 นางพิมพพิศา                  
ผลสวาง 
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ที ่ กิจกรรมสามารถไปสูความสําเร็จ 
ตามตัวชี้วัด 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

สถานที่ ผูรับผิดชอบ 

ประถมศึกษาปที่ 6 
5. จัดแขงขันทักษะภาษาไทย เนื่องใน

วันภาษาไทยแหงชาติ ระดับศูนย
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา 

มิถุนายน-
กรกฎาคม 
2562 

สพป.มค.3 นางพิมพพิศา                  
ผลสวาง 
- ชมรมครูภาษาไทย 

6. นิเทศกํากับติดตาม ตลอดป
การศึกษา 

สพป.มค.3 นางพิมพพิศา  ผลสวาง 

7. มอบรางวัลเชิดชูเกียรติโรงเรียน 
ที่ประสบความสําเร็จ ดังนี้ 
นักเรียนที่ไดคะแนนเต็ม NT                 
(ดานภาษา) และ O-NET กลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย เปนไปตาม
เปาหมายที่กําหนด 
๓. มอบรางวัลครูผูสอน/นักเรียนที่
ไดรับรางวัลการแขงขันทักษะ
ภาษาไทย  เนื่องในวันภาษาไทย
แหงชาติ ปการศึกษา  ๒๔๖2 ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา และ
ระดับประเทศ 

เมษายน 2562 สพป.มค.3 นางพิมพพิศา  ผลสวาง 
 

8. สรุป/รายงานผลโครงการ กันยายน 
2561 

สพป.มค.3 นางพิมพพิศา  ผลสวาง 

 
 
 
 
5. งบประมาณที่ใช เงินงบประมาณ   100,000  บาท 

ที ่ กิจกรรม งบดําเนินการ 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
1. วิเคราะหผลการประเมินการอานการเขียนและ

ทําฐานขอมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6  
ปการศึกษา 2561 
- คาพิมพเอกสารรายงาน 

   
 
 

2,000 
2. สรางความตระหนัก สรางความเขาใจในเรื่องการ

พัฒนาการอานออกเขียนไดการยกระดับคุณภาพ
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6. การวัดและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช 
ผลผลิต 
1. ครูผูสอนภาษาไทยทุกคนชั้น ป.1-6 สามารถพัฒนา
นักเรียนใหอานออกเขียนได อานคลองเขียนคลอง  
2. ครูผูสอนภาษาไทยทุกคนชั้น ม.1-3 สามารถพัฒนา
นักเรียน  ใหมีทักษะการอานคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห 
และสามารสื่อสารได 
3. ครูผูสอนภาษาไทยชั้น ป.3, ป.6 และชั้น ม.3 ทุกคน
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT และ O-NET เพิ่มขึ้น        
รอยละ 3 
4. นักเรียนทุกระดับชั้นมีสวนรวมในการแขงขันทักษะ
ภาษาไทย ทั้งในระดับศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาต ิ
5. โรงเรียนมีผลการวิจัยดานการยกระดับคุณภาพการ

 
1. การสังเกต 
2. การสัมภาษณ 
3. การทดสอบ 
4. วิเคราะห/
สังเคราะห 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. คูมือการนิเทศ 
พัฒนา 
2. แบบประเมิน
โครงการ 
3. แบบสังเกต 
4. แบบสอบถาม 
5. แบบสัมภาษณ 
6. แบบทดสอบ 
7. แบบบันทึกการ
นิเทศ 

การเรียนการสอนภาไทย 
3. สงเสริมสนับสนุนสื่อนวัตกรรมดานการอาน              

การเขียนนักเรียนทุกระดับชั้น 
  40,000 

 
4. พัฒนางานวิจัยดานการรูเรื่องการอาน 

(Reading Literacy) ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
10,000 10,000 20,000 

5. จัดแขงขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทย
แหงชาติ ระดับศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
และระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

   

6. นิเทศกํากับติดตาม    
7. มอบรางวัลเชิดชูเกียรติโรงเรียนที่ประสบ 

ความสําเร็จ ดังนี้ 
นักเรียนที่ไดคะแนนเต็ม NT  (ดานภาษา) และ 
O-NET กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เปนไป
ตามเปาหมายที่กําหนด 
๓. มอบรางวัลครูผูสอน/นักเรียนที่ไดรับรางวัล
การแขงขันทักษะภาษาไทย  เนื่องในวัน
ภาษาไทยแหงชาติ ปการศึกษา  ๒๔๖2 ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา และระดับประเทศ 

10,000   

8. สรุป/รายงานผลโครงการ   3,000 
 รวมทั้งสิ้น 20,000 10,000 70,000 
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ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช 
เรียนการสอนภาษาไทยดานการรูเรื่องการอาน (Reading 
Literacy) ที่มีคุณภาพ 
 
ผลลัพธ 
     ๑. นักเรียน ชั้น ป.1-6 อานออกเขียนได อานคลอง
เขียนคลองอยูในระดับดีมาก รอยละ 80  ขึ้นไป 
     2. นักเรียนชั้น ม.1-3 มีความสามารถในการอานคิด
วิเคราะห  สังเคราะห ตามแนว PISA 
     3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT,O-NET  ชั้น ป.3, ป.6 
และชั้น ม.3  เพิ่มขึ้นรอยละ 3  
     4. โรงเรียนที่เปนกลุมเปาหมายมีงานวิจัยการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยดานการรูเรื่อง
การอาน (Reading Literacy) ที่มีคุณภาพ    
 
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 ๑) นักเรียนทุกระดับชั้นอานออกเขียนไดเปนไปตามมาตรฐานชั้นป 

2) ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยทุกระดับชั้น มีความรูความเขาใจในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนการอานการเขียน เพื่อการสื่อสาร (อานเขาใจ) อยางมีประสิทธิภาพ 
 3) นักเรียนทุกระดับชั้นไดเขารวมกิจกรรมแขงขันทักษะภาษาไทย  ในระดับศูนยพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา มุงสูความเปนเลิศในระดับชาติ 
 4) โรงเรียนมีผลการวิจัยดานการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย  ดานการรูเรื่อง
การอาน  (Reading Literacy) ที่มีคุณภาพ                  
5) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ดานภาษาเพิ่มขึ้นอยาง
นอยรอยละ 3 

7) ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6   และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  เพิ่มขึ้นอยางนอยรอยละ 3  
โครงการ  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  4  กลุมสาระการเรียนรู 
แผนงาน  พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
ยุทธศาสตรที่ 2  พัฒนาคุณภาพนักเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางขีด 
               ความสามารถ ในการแขงขัน 
เปาประสงคที่  2   นักเรียนทุกชวงวัย มีทักษะ ความรู ความสามารถ และ    
                               สมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตไดตามศักยภาพ 
กลุมที่รับผิดชอบ  กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ  นายกิตติพงษ  ผลสวาง   
ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง 
ระยะเวลาดําเนินการ 1  ตุลาคม  2561  ถึง  30  กันยายน  2562 
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1. หลักการและเหตุผล 
 ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้น
พื้นฐานไดกําหนดนโยบายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติ
ใหมีคะแนนเฉลี่ยมากกวารอยละ  50  และสํานักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 
3  ไดกําหนดเปาหมายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบระดับชาติ(NT/O-NET)  รอยละ  50    
 จากการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ประจําปงบประมาณ  
2561 พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(NT/O-NET)  
ยังไมบรรลุวัตถุประสงคเนื่องจากมีผลการทดสอบในภาพรวมต่ํากวาระดับประเทศ  แสดงใหเห็นวา
นักเรียนไมมีความรู  ความสามารถ  และคุณลักษณะอันพึงประสงค  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน   พุทธศักราช  2511  

จากนโยบายและปญหาดังกลาวขางตนจึงสมควรกําหนดใหมีกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผูเรียนใหมีคุณภาพตอไป 
 

2. วัตถุประสงค 
2.1  เพื่อสรางความตระหนัก  สื่อสาร และความเขาใจแกผูที่เกี่ยวของในการยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(NT/O-NET) 
2.2  เพื่อนิเทศ  กํากับติดตามการดําเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนใน

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(NT/O-NET)  ปการศึกษา  2561 
2.3  เพื่อวิเคราะหผลการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนในการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติ(NT/O-NET)  ปการศึกษา  2561 
2.4  เพื่อนําผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(NT/O-NET)  ปการศึกษา  2561  ไปใช

ในการดําเนินงานการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปการศึกษา  2562 
 

3.  เปาหมายและตัวบงชี้ความสําเร็จ 
  3.1  เปาหมายเชิงปริมาณ 
                 3.1.1  ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนโรงเรียนในสังกัดทุกโรง 
                 3.1.2  นักเรียนชั้น ป. 3 , 6  และ ม. 3  ทุกคน 
3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ 

       3.2.1 เปาหมาย 
ในปการศึกษา 2561 และ 2562  มผีลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(NT/O-NET)  

สูงขึ้นหรือไมต่ํากวารอยละ  50 
       3.2.2 ตัวบงชี้ความสําเร็จ  
1)  ผูเกี่ยวของมีความตระหนัก  ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนในการ

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(NT/O-NET) 
2)  โรงเรียนในสังกัดไดรับการนิเทศ  กํากับติดตามการดําเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของผูเรียนในการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติ(NT/O-NET)  ทุกโรง 
3)  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดมีขอมูลสารสนเทศผลการยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(NT/O-NET)  ปการศึกษา  
2561 
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4)  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนมีการนําผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาต ิ
(NT/O-NET)  ปการศึกษา  2561  ไปใชในการดําเนินงานการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในป
การศึกษา  2562 

 
4.  กิจกรรมและการดําเนินการ 

4.1  ประชุมชี้แจงสรางความตระหนัก  สื่อสาร และความเขาใจแกผูที่เกี่ยวของในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(NT/O-NET) 

4.2  นิเทศ  กํากับติดตามการดําเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนในการ
ทดสอบ  ทางการศึกษาระดับชาติ(NT/O-NET)  ปการศึกษา  2561 

4.3  วิเคราะหผลการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนในการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ(NT/O-NET)  ปการศึกษา  2561 

4.4  นําผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(NT/O-NET)  ปการศึกษา  2561  ไปใชใน
การดําเนินงานการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปการศึกษา  2562 

 
5. กิจกรรมระยะเวลาสถานที่และผูรับผิดชอบ 
 

ที ่
กิจกรรมสามารถไปสูความสําเร็จ            

ตามตัวบงชี้ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

สถานที่ ผูรับผิดชอบ 

1 ประชุมชี้แจงสรางความตระหนัก  แกผู
ที่เกี่ยวของ 

ก.ย. 
2561- 
ม.ค. 2562 

- สพป.มค. 3 
- ศูนยฯ 
- โรงเรียน 

นายกิตติพงษ  ผล
สวาง และคณะ
ศกึษานิเทศก 

2 นิเทศ  กํากับติดตามการดําเนินงาน
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผูเรียนในการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ(NT/O-NET)  ปการศึกษา  
2561 

ก.ย.  
2561 –
ก.ย. 2562 

- สพป.มค. 3 
- ศูนยฯ 
- โรงเรียน 

นายกิตติพงษ  ผล
สวาง  และคณะ
ศึกษานิเทศก 

3 วิเคราะหผลการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผูเรียนในการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ(NT/O-NET)  
ปการศึกษา  2561 

เม.ย. 
2562 

- สพป.มค. 3 
  

นายกิตติพงษ ผล
สวาง  
คณะศึกษานิเทศก 
และคณะทํางาน 

4 นําผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ(NT/O-NET)  ปการศึกษา  
2561  ไปใชในการดําเนินงานการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในป
การศึกษา  2562 

ปการศึกษา 
2562 

- สพป.มค. 3 
- ศูนยฯ 
- โรงเรียน 

- สพป.มค.3 
- ศูนยฯ 
- โรงเรียน 

 

6. งบประมาณที่ใช    
 เงินงบประมาณ    100,000  บาท      (หนึ่งแสนบาทถวน)  มีรายละเอียดดังนี้ 
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ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใชเงินงบประมาณ 
งบ 

ประมาณ 

งบดําเนินการ 
 คา 
ตอบแทน 

 คาใช
สอย 

คาวัสดุ 

1 ประชุมชี้แจงสรางความตระหนัก  สื่อสาร 
และความเขาใจแกผูที่เกี่ยวของในการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
(NT/O-NET) 

10,000 -    
7,000 

3,000 

2 นิเทศ  กํากับติดตามการดําเนินงาน
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ของ
ผูเรียนในการทดสอบ                    ทาง
การศึกษาระดับชาติ(NT/O-NET)               
ปการศึกษา  2561 

- 
ใชงบโครงการนิเทศฯ สพป.มค.3 

3 วิเคราะหผลการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผูเรียนในการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ(NT/O-NET)  ป
การศึกษา  2561 

30,000 5,000 22,000 3,000 

4 นําผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
(NT/O-NET)  ปการศึกษา  2561  ไปใช
ในการดําเนินงานการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในปการศึกษา  2562 

60,000 10,000 45,000 5,000 

 รวม (สามแสนสองหมื่นบาทถวน) 100,000  15,000 74,000 11,000 
หมายเหตุ   ถัวจายไดทุกรายการ 
7.  การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
 7.1  ปจจัยความเสี่ยง 
      ความตระหนักถึงความสําคัญของผลการทดสอบ  และ  การนําผลการทดสอบไปใชในการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนอยางเปนรูปธรรม 
 7.2  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
     การพัฒนาบุคลากรแตละโครงการเนนการสรางความรับผิดชอบ  เนนการเรียนรูที่เกิดจาก
ภายในของแตละบุคคล  โดยใชกระบวนการจัดการความรู  ชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ(PLC)  การสราง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่องและทาทาย   เนนการวิเคราะหใหรูถึงแกนของปญหาที่แทจริงที่
สงผลใหคุณภาพการศึกษาต่ําโดยทุกคนมีความตระหนักรูและรับผิดชอบในการแกไขปญหารวมกัน 
 

8. การประเมินผล 
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ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช 
ผลผลิต  
(Outputs) 
 

1.  มีการประชุมชี้แจงสรางความตระหนัก แกผูที่
เกี่ยวของในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผูเรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
(NT/O-NET) 

-  การสังเกต 
-  การสัมภาษณ 
-  สอบถาม 
-  การทดสอบ 

-  แบบสังเกต 
-  แบบสัมภาษณ 
-  แบบสอบถาม 
-  แบบทดสอบ 

 2.  มีการนิเทศ  กํากับติดตามการดําเนินงาน
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนในการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(NT/O-NET)  ป
การศึกษา  2561 

-  การสังเกต 
-  การสัมภาษณ 
-  สอบถาม 

- แบบนิเทศ 

3.  มีการวิเคราะหผลการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผูเรียนในการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ(NT/O-NET)  ปการศึกษา  
2561 

-  การสังเกต 
-  การสัมภาษณ 
-  สอบถาม 

- แบบสังเกต 
- แบบสัมภาษณ 
- แบบประเมิน 

4.  มีการนําผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ(NT/O-NET)  ปการศึกษา  2561  ไป
ใชในการดําเนินงานการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในปการศึกษา  2562 

-  การสังเกต 
-  การสัมภาษณ 
-  สอบถาม 

-  การสังเกต 
-  การสัมภาษณ 
-  สอบถาม 

ผลลัพธ
(Outcomes) 

ในปการศึกษา 2561  มีผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ(NT/O-NET)  สูงขึ้นหรือไมต่ํา
กวารอยละ  50 

การทดสอบ NT 
และ O-NET 

แบบทดสอบ 
แบบประเมิน 

 

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  มีผลการดําเนินงานดังนี้ 
     9.1  มีขอมูลสารสนเทศดานการอานออกเขียนได  การทดสอบ  NT  และ  O-NET 
     9.2  ผูเกี่ยวของมีความตระหนักในการดําเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    
     9.3  โรงเรียนไดรับการสนับสนุน  สงเสริมและสรางความเขมแข็งในการดําเนินงาน
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
     9.4  ผูเกี่ยวของไดรับการนิเทศกํากับและติดตามการดําเนินงานอยางตอเนื่อง  และทั่วถึง 
โครงการ  ขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา(STEM  Education)  และ  
                               การคิดวิเคราะหในสถานศึกษา 
แผนงาน  พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
ยุทธศาสตรที่ 2  พัฒนาคุณภาพนักเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางขีด 
               ความสามารถ ในการแขงขันจุดเนน 
เปาประสงคที่ 3  สถานศึกษาสามารถจัดกรรม/กระบวนการเรียนรูตามหลักสูตรไดอยางมี 
                                คุณภาพและมาตรฐาน 
หนวยงานที่รับผิดชอบ กลุมนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ  นายศักดิ์สิทธิ์  สีหลวงเพชร  นายพนม  ศิรินามมนตรี 
ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง 
ระยะเวลาดําเนินการ ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๑ – ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๒ 
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๑.  หลักการและเหตุผล 
 กระทรวงศึกษาธิการไดใหความสําคัญกับสะเต็มศึกษา  (STEM  Education)  ซึ่งเปนรูปแบบ
การจัดการเรียนรูที่ มุ งบู รณาการศาสตรทั้ งสี่   ไดแก   วิทยาศาสตร   (Science)  เทคโนโลยี  
(Technology)  วิศวกรรมศาสตร  (Engineering)  และคณิตศาสตร  (Mathematics)  เขาดวยกัน  
โดยมีเปาหมายเพื่อสรางเยาวชนไทยใหมีความรู  ทักษะกระบวนการ  การคิดวิเคราะห  การคิด
สรางสรรค  และเจตคติที่ดีตออาชีพ  สะเต็ม  (STEM)  สามารถนําไปใชในการแกปญหาในชีวิตจริง  
เตรียมพรอมเขาศึกษาตอ  และการประกอบอาชีพอยางมีคุณภาพ  ซึ่งสอดคลองกับแนวทางการพัฒนา
ทักษะในศตวรรษที่  ๒๑  ทุกคนจะตองเรียนรูตลอดชีวิต  คือการเรียนรู ๓R  ๘C  ๓R  คือ  อานออก  
(Reading)  เขียนได  (Writing)  และคิดเลขเปน  (Arithmetic)  ๘C  ไดแก  ๑)  ทักษะดานการคิดอยา
งงมีวิจารณญาณและทักษะการแกปญหา  (Critical  Thinking  and  Problem  Solving)  ๒)  ทักษะ
ดานการสรางสรรคและนวัตกรรม  (Creativity  and  Innovation)  ๓)  ทักษะดานความเขาใจความ
แตกตางทางวัฒนธรรมและความแตกตางทางกระบวนทัศน  (Cross-cultural  Understanding)  ๔)  
ทักษะดานความรวมมือ  การทํางานเปนทีม  และภาวะผูนํา  (Collaboration  teamwork  and  
leadership)  ๕ )  ทั กษ ะด านการสื่ อ ส ารส ารสน เท ศและรู เท าทั น สื่ อ   (Communications  
information  and  media  literacy)  ๖)  ทักษะดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร  (Computing  and  ICT  literacy)  ๗)  ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู  (Career  and  
learning  skills)  ๘)  การมคีุณธรรม  มีเมตตา  กรุณา  มีระเบียบวินัย  (Compassion) 
 องคความรูและกรอบแนวคิดเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา  (STEM  Education)  จึงนับเปนรากฐาน
สําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  จากการศึกษาและงานวิจัย  พบวา  ประเทศที่มี
ประชากรมีระดับพื้นฐานความรูสะเต็ม  อยูในระดับสูงจะสงผลใหประเทศนั้นมีความไดเปรียบทางดาน
เศรษฐกิจและสังคม  ดังนั้นประเทศตางๆ  ไดริเริ่มสงเสริมใหมีการพัฒนา สะเต็มศึกษา  (STEM  
Education)  เปนประเด็นสําคัญในการพัฒนาวิทยาศาสตรศึกษาในศตวรรษที่  ๒๑  พรอมทั้งเปนการ
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหของผูเรียนดวย 
 
 กระทรวงศึกษาธิการจึงไดกําหนดใหสะเต็มศึกษา  (STEM  Education)  และการคิดวิเคราะห
เปนโครงการสําคัญในดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูของจุดเนนยุทธศาสตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ  พรอมทั้งมอบหมายใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตดําเนินการขับเคลื่อน
การจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา  (STEM  Education)  และการคิดวิเคราะห  ดังนั้นสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  ๓  จึงไดดําเนินการขับเคลื่อนโครงการขับเคลื่อนการจัดการ
เรียนการสอนสะเต็มศึกษา(STEM  Education)  และการคิดวิเคราะหในสถานศึกษาเพื่อใหสอดคลอง
กับแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการตามที่ไดกําหนดไวดังกลาว 
 

๒.  วัตถุประสงค 
๒.๑  เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา  (STEM  Education)  และการสอนคิด

วิเคราะห ของครู 
      ๒.๒  เพื่อพัฒนาการเรียนรูสะเต็มศึกษา  (STEM  Education)  และการคิดวิเคราะหของนักเรียน 
 

๓.  เปาหมายและตัวบงชี้ความสําเร็จ 
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๓.๑  เปาหมายเชิงปริมาณ 
๓.๑.๑  โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  ๓  

จํานวน  ๑๔๕  โรงเรียน 
๓.๑.๒  ครูวิทยาศาสตรและบุคลากรที่เกี่ยวของ  ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  ๓  จํานวน  ๑๔๕  คน 
๓.๒  เปาหมายเชิงคุณภาพ 

๓.๒.๑  โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  ๓  
จํานวน  ๑๔๕  โรงเรียน  สามารถจัดการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษาและการคิดวิเคราะหได 
๓.๒.๒  โรงเรียนนํารองตามโครงการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา  (STEM  Education)  สามารถจัด 
การเรียนรูสะเต็มศึกษาเปนแบบอยางได 
 

๔.  กิจกรรม  ระยะเวลา  สถานที่  และผูรับผิดชอบ 
 

ที ่
กิจกรรมสามารถไปสูความสําเร็จตาม

ตัวบงชี้ 
ระยะเวลาดําเนินการ สถานที่ ผูรับผิดชอบ 

๑. เสนอโครงการและแตงตั้ง
ผูรับผิดชอบ 

ตุลาคม – ธันวาคม  
๒๕๖๑ 

สพป.มค.๓ ศน.ศักดิ์สิทธิ์ 

๒. การจัดทําเอกสารประกอบการ
พัฒนาครูตามแนวสะเต็มศึกษา  
STEM  Education  และการสอน
คิดวิเคราะห 

มกราคม – 
กุมภาพันธ  ๒๕๖๒ 

สพป.มค.๓ ศน.ศักดิ์สิทธิ์ 
คณะกษานิเทศก 
คณะวิทยากร 

๓. พัฒนาการสอนของครูตามแนว 
สะเต็มศึกษา  STEM  Education  
และการสอนคิดวิเคราะห 
 

มีนาคม – เมษายน  
๒๕๖๒ 

สพป.มค.๓ ศน.ศักดิ์สิทธิ์ 
คณะกษานิเทศก 
คณะวิทยากร 

๔. การนิเทศ  ติดตาม  การเรียนการ
สอนตามแนวสะเต็มศึกษา  (STEM  
Education)และการคิดวิเคราะห 

พฤษภาคม – 
สิงหาคม  ๒๕๖๒ 

โรงเรียนใน
สังกัด 

คณะ
ศึกษานิเทศก 
ศน.ศักดิ์สิทธิ์ 

๕. สรุปผลการดําเนินงานโครงการ กันยายน  ๒๕๖๒ สพป.มค.๓ ศน.ศักดิ์สิทธิ์ 
 
๕.  งบประมาณที่ใช 

เงินงบประมาณ  ๕๐,๐๐๐  บาท  (หาหมื่นบาทถวน) 

ที ่
กิจกรรม/รายละเอียดการใชเงิน

งบประมาณ 
งบ 

ประมาณ 
แยกตามหมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
๑. เสนอโครงการและแตงตั้งผูรับผิดชอบ - - - - 
๒. การจัดทําเอกสารประกอบการพัฒนาครู

ตามแนวสะเต็มศึกษา  STEM  
Education  และการสอนคิดวิเคราะห 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ - - 
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๔. พัฒนาการสอนของครูตามแนวสะเต็ม
ศึกษา  STEM  Education  และการสอน
คิดวิเคราะห 

๓๙,๐๐๐ ๓๔,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ 

๕. การนิเทศ  ติดตาม  การเรียนการสอน
ตามแนวสะเต็มศึกษา  (STEM  
Education)  และการคิดวิเคราะห 

- - - - 

๖. สรุปผลการดําเนินงานโครงการ ๑,๐๐๐ - - ๑,๐๐๐ 
รวมงบประมาณ ๕๐,๐๐๐ ๔๔,๐๐๐ - ๖,๐๐๐ 

หมายเหตุ  ถัวจายทุกรายการ 
 

๖.  การประเมินผล 
 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช 
ผลผลิต (Outputs) 
๑.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการ
พฒันาความรูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูสะเต็ม
ศึกษา (STEM  Education)  และการคิด
วิเคราะห 

 
-  การสังเกต 
-  การสอบถาม 
-  การสํารวจความพึง
พอใจ 

 
-  แบบสังเกต 
-  แบบสอบถาม 
-  แบบสํารวจความพึง 
   พอใจ 

ผลลัพธ(Outcomes) 
๑.  ครูและนักเรียนเกิดความรูความเขาใจและ
เกิดทกัษะเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา 
(STEM  Education)  และการคิดวิเคราะห 

 
-  การสังเกต 
-  การสอบถาม 
-  การสํารวจความพึง
พอใจ 

 
-  แบบสังเกต 
-  แบบสอบถาม 
-  แบบสํารวจความพึง 
   พอใจ 

๗.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 
 ๗.๑  โรงเรียนมีการดําเนินการขับเคลื่อนจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา (STEM  Education)  
และการคิดวิเคราะห 
 ๗.๒  ครูมีการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา (STEM  Education)  และการคิดวิเคราะห 
 ๗.๓  นักเรียนไดเรียนรูและพัฒนาการเรียนรูสะเต็มศึกษา  (STEM  Education)  และการคิด
วิเคราะห 
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ชื่อโครงการ                  การสนับสนุนการวิจัยเพื่อการเรียนรู 
แผนงาน   พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
ยุทธศาสตรที่ 2   พัฒนาคุณภาพนักเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางขีด 
                ความสามารถ ในการแขงขัน 
เปาประสงคที่ 3   สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรูตามหลักสูตรไดอยางมี 
                                คุณุภาพและมาตรฐาน 
หนวยงานที่รับผิดชอบ  กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ผูรับผิดชอบ   นายสงา  โทผาวงษ  นายไชยยา  อะการะวัง  และกลุมนิเทศฯ 
ลักษณะโครงการ  ใหม  
ระยะเวลาดําเนินการ  1  ตุลาคม  2561– 30 กันยายน  2562 

 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 จากการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  ปการศึกษา 2559 พบวา  ผลการจัดการศึกษายังไมประสบ
ความสําเร็จเทาที่ควรโดย  โดยผลการทดสอบระดับชาติในทุกระดับชั้นทั้งชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ชั้น
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ประถมศึกษาปที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ยังมีคาคะแนนเฉลี่ยต่ํากวารอยละ 50 และต่ํากวา
คาเฉลี่ยระดับประเทศ 
 ซึ่งแนวทางในการแกปญหาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ไดดําเนินการมาอยางหลากหลายวิธีและดําเนินการมาอยาง
ตอเนื่อง แตปญหาก็ยังไมหมดสิ้นและไมไดรับการแกไขในทิศทางที่ถูกตอง เนื่องจากการแกปญหายัง
ขาดกระบวนการวิจัยเพื่อสืบคนหาสาเหตุและวิธีการแกไขที่แทจริงที่สามารถเปนตนแบบในการ
แกปญหาได ในหลายๆ องคกรที่ประสบความสําเร็จในการจัดการ จะมีหนวยภายในที่หนาที่วิจัยและ
พัฒนา เพื่อคนหา แสวงหาแนวทางในแกไข พัฒนาใหเจริญกาวหนาอยางไมหยุดยั้ง แตสาเหตุสําคัญ
ประการหนึ่งที่ทําใหการวิจัยไมเกิดขึ้นกับครูและบุคลากรทางการศึกษา เพราะ การทําการวิจัยเปนเรื่อง
ที่คอนขางยุงยาก ใชเวลาและงบประมาณคอนขางสูง ครูไมมีเวลา กําลังงานและกําลังทรัพยที่จะมา
สนับสนุนการวิจัยใหเกิดขึ้นได 
 การวิจัยเปนกระบวนการแสวงหาความรูที่มีระเบียบแบบแผนที่เชื่อได การวิจัยในการ
แกปญหาการเรียนการสอนจึงตองเปนการวิจัยในระดับหองเรียน เพราะคุณภาพการศึกษาเริ่มตนจากที่
หองเรียนเปนสําคัญ การวิจัยจะเปนวิธีการที่จะชวยใหครูผูสอนสามารถสรางสรรคความรู ใหเชื่อมโยง
กับการปฏิบัติจริงและนํามาพัฒนากระบวนการเรียนการสอน การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนจึง
นับเปนกระบวนการหนึ่งที่ครูผูสอนใชในการประเมินการทํางานของตนเองและเปนกระบวนการสืบเสาะ
คนหาแนวทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงานสอนเพื่อนําไปสูการพัฒนาการเรียนการสอนอยาง
มีประสิทธิภาพ และเปนกระบวนการที่ตองมีการดําเนินงานที่สอดคลองกับวิถีชีวิตการปฏิบัติจริงของครู 
มิใชการแยกสวนจากการสอน ดังเชน ที่ครูสวนใหญปฏิบัติกันในชวงเวลาที่ผานมา 
 เพื่อเปนการแกปญหาอยางเปนระบบ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม 
เขต 3 จึงมุงเนนสงเสริมใหครูไดทําการการวิจัยเพื่อคนหาสาเหตุและวิธีการแกไขปญหาการเรียนการ
สอนอยางเปนระบบ โดยเนนการวิจัยเปนทีม และมีการสนับสนุนงบประมาณ บุคลากรเพื่อชวยใหทีม
วิจัยสามารถดําเนินงานไดอยางบรรลุวัตถุประสงค และเผยแพรผลงานวิจัยเพื่อใหสถานศึกษาไดนําไป
ประยุกตใชตอไป 
 
2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพื่อกําหนดประเด็นและรูปแบบในการสนับสนุนงบประมาณสําหรับการวิจัยเพื่อ 
การเรียนรูใหครูและบุคลากรทางการศึกษา  
            2.2 เพื่อสนับสนุนงบประมาณสําหรับการวิจัยเพื่อการเรียนรู ใหครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา  
 2.3 เพื่อเผยแพรผลงานวิจัยเพื่อการเรียนรูใหสถานศึกษาไดนําไปประยุกตใชตอไป 

 
3.  เปาหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
  1) ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการสนับสนุนงบประมาณสําหรับการวิจัย 
เพื่อการเรียนรู จํานวน 3 ทีม   
  2) ไดงานวิจัยเพื่อแกปญหาและพัฒนาการเรียนรู จํานวน 3 เรื่อง 
 3.2 เชิงคุณภาพ  
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  1) ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรูความสามารถเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน 
  2) ไดงานวิจัยเพื่อแกปญหาและพัฒนาการเรียนรูที่มีคุณภาพ จํานวน 3 เรื่อง 

 
4. กิจกรรม  ระยะเวลา  สถานที่ และผูรับผิดชอบ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ ผูรับผิดชอบ 
1 ประชุมเพื่อวิเคราะหคุณภาพการศึกษา/

กําหนดประเด็นการวิจัย 
ธันวาคม 2561 สพป.มค.3 ศึกษานิเทศก 

กลุมวัดผล 
2 ประกาศประเด็นและรูปแบบในการสนับสนุน

งบประมาณสําหรับการวิจัยเพื่อ 
การเรียนรูใหครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ธันวาคม 2561 สพป.มค.3 นายไชยยา  
อะการะวัง 

3 ประชุมเพื่อนําเสนอโครงรางการวิจัย  มกราคม 2562 สพป.มค.3 ทีมการวิจัย 
4 ประกาศผลและสนับสนุนงบประมาณการวิจัย มกราคม 2562 สพป.มค.3 ทีมการวิจัย 
5 ประชุมเพื่อนําเสนอผลการวิจัย กรกฎาคม 2562 สพป.มค.3 ทีมการวิจัย 
6 จัดสงเอกสารการวิจัยฉบับสมบูรณและ

เผยแพรการวิจัย 
สิงหาคม 2562 สพป.มค.3 ทีมการวิจัย 

7 ประชุมสรุปโครงการ สิงหาคม 2562 สพป.มค.3 ทีมการวิจัย 
 
 
 
 
5. งบประมาณ 
 ใชงบประมาณ จํานวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถวน)  รายละเอียด ดังนี้ 
 

ที ่ รายการ 
งบ 

ประมาณ 

จําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย 

 
คาวัสดุ 

1 ประชุมเพื่อวิเคราะหคุณภาพ
การศึกษา/กําหนดประเด็นการวิจัย 2,400 - 2,400 - 

2 ประกาศประเด็นและรูปแบบในการ
สนับสนุนงบประมาณสําหรับการวิจัย
เพื่อการเรียนรูใหครูและบุคลากร
ทางการศึกษา - - - - 

3 ประชุมเพื่อนําเสนอโครงรางการวิจัย 3,600 - 3,600 - 
4 คาสนับสนุนการดําเนินการวิจัย  

(3 เรื่องๆ ละ 30,000 บาท) 90,000 90,000 - - 
5 ประชุมเพื่อนําเสนอผลการวิจัย 2,400 - 2,400 - 
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ที ่ รายการ 
งบ 

ประมาณ 

จําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย 

 
คาวัสดุ 

6 จัดสงเอกสารการวิจัยฉบับสมบูรณ
และเผยแพรการวิจัย - - - - 

7 ประชุมสรุปโครงการ 1,600 - 1,600  
รวม 100,000 90,000 10,000  

 
หมายเหต ุ  ถัวจายไดทุกรายการ   
 
6.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใชวัด 

1) ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู
ความสามารถเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน 
2) ไดงานวิจัยเพื่อแกปญหาและพัฒนาการเรียนรูที่มี
คุณภาพ จํานวน 3 เรื่อง 

1.การสังเกต 
2.การสัมภาษณ 
 

1.แบบสังเกต 
2.แบบสัมภาษณ 
 

 
7. ประโยชนที่จะไดรับ 
  7.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรูความสามารถเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน 
  7.2 ไดงานวิจัยเพื่อแกปญหาและพัฒนาการเรียนรูที่มีคุณภาพ จํานวน 3 เรื่อง 
โครงการ ขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู   
แผนงาน        พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน  และสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อ 
                                     สรางขีดความสามารถในการแขงขัน  
เปาประสงคที่ 1 นักเรียนมีทักษะและคุฤณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และทักษะ 
                                คุณลักษณะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21  
หนวยงานที่รับผิดชอบ กลุมนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ นางวัฒนิกา  วิชิต   
ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง 
ระยะเวลาดําเนินการ 1  ตุลาคม 2561 – 30  กันยายน  2562 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา นอม
นําพระราชดํารัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  และนโยบายของรัฐบาล



127 
 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  สพป.มหาสารคาม เขต 3 

 

เกี่ยวกับการบริหารจัดการเวลาเรียน  “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” มาสูการปฏิบัติในโรงเรียนอยางเปน
รูปธรรม  โดยกําหนดนโยบาย  “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู”  เปนกรอบวิสัยทัศนดานการศึกษา  เพื่อ
เตรียมนักเรียนของไทยใหพรอมเขาสูการเรียนรูในศตวรรษที่  21  สอดคลองกับของหลายประเทศที่
เปนผูนําดานการศึกษาของโลก  ที่เห็นพองกันกับแนวคิดสําคัญในศตวรรษที่  21  เรื่องของจิตสํานึกตอ
โลก  ความรูพื้นฐานการประกอบสัมมาอาชีพ  ความรูพื้นฐานดานพลเมือง  สุขภาพและสิ่งแวดลอม  
และทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่  21  อันไดแก  ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม  ทักษะดานสารสนเทศ  
สื่อและเทคโนโลยี  ทักษะการทํางาน  ทักษะชวีิต  ซึ่งทักษะดังกลาวจะชวยใหนักเรียนเปนคนที่มีความรู
และทักษะ  สามารถเรียนรู  ปรับตัวเองและรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสถานการณใหมๆได  
จากความสําคัญดังกลาว  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  3  ไดวางแผน
การดําเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายมาอยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม  และมุงเนนการบริหารจัดการ
เรียนรูที่เสริมสรางอัตลักษณ บูรณาการองคความรูและออกแบบกิจกรรมเพิ่มเวลารู  4H  ที่เชื่อมโยงกับ
ตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตร สงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ Active Learning  
โดยมุงหวังใหเกิดการเรียนรูที่คงทนสําหรับนักเรียนและสามารถนําความรูไปตอยอดเพื่อพัฒนาตนเองใน
ชีวิตประจําวันได  ในการนี้  เพื่อเปนการสนองนโยบายและนํานโยบายสูการปฏิบัติในโรงเรียนอยางเปน
รูปธรรม  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 3  จึงไดจัดทําโครงการ
ขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู  และการพัฒนาอาชีพนักเรียน  เพื่อใหการดําเนินงานการ
ขับเคลื่อนนโยบายบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดตอไป  
 

2.  วัตถุประสงค 
 2.1  เพื่อใหครูผูสอนและบุคลากรทางการศึกษามีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับการจดัการ
เรียนรูและออกแบบกิจกรรมเพิ่มเวลารู  4H  ที่เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรูตาม
หลักสูตร  

2.2 เพื่อใหครูผูสอนและบุคลากรทางการศึกษามีความรู ความเขาใจและสามารถจัดกิจกรรม
เพิ่มเวลารู  4H และการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) 

2.3 เพื่อสงเสริมใหโรงเรียนมีวิธีปฏิบัติกิจกรรมเพิ่มเวลารูที่เปนเลิศ(Best Practice)  
3.  เปาหมายและตัวบงชี้ความสําเร็จ 
 3.1  เปาหมายเชิงปริมาณ 
 3.1.1  โรงเรียนในโครงการมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สอดคลองกับ  4H  ตามนโยบาย  
ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู  ทุกโรง 
 3.1.2  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู  4H  และการเรียนรูเชิงรุก 
(Active Learning)ทุกโรง 
 3.1.3  โรงเรียนในโครงการมีวิธีปฏิบัติกิจกรรมเพิ่มเวลารูที่เปนเลิศ(Best Practice) ทุกโรง 

3.2  เปาหมายเชิงคุณภาพ 
 3.2.1  โรงเรียนในโครงการมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สอดคลองกับ  4H  ตามนโยบายลด
เวลาเรียนเพิ่มเวลารูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
            3.2.2  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู  4H  และการเรียนรูเชิงรุก 
(Active Learning)  ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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 3.2.3  โรงเรียนในโครงการมีวิธีปฏิบัติกิจกรรมเพิ่มเวลารูที่เปนเลิศ(Best Practice) และ
สามารถเปนแบบอยางได 
 
4.  กิจกรรม  ระยะเวลา  สถานที่  และผูรับผิดชอบ 
 

ที ่
กิจกรรมสามารถไปสูความสําเร็จ

ตามตัวบงชี้ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

สถานที่ ผูรับผิดชอบ 

1. เสนอโครงการและแตงตั้ง
ผูรับผิดชอบ 

ตุลาคม – 
พฤศจิกายน  
2561 

สพป.มค.3 ศน.วัฒนิกา 
 

2. พัฒนากิจกรรมเพิ่มเวลารู  4H  
และการเรียนรูเชิงรุก (Active 
Learning) ตามโครงการลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู 

ธันวาคม 2561– 
กุมภาพันธ  2562 

โรงเรียนใน
โครงการ 

โรงเรียนใน
โครงการฯทุกโรง 

๓. การศึกษาดูงาน  แลกเปลี่ยนเรียนรู
และเผยแพรวิธีปฏิบัติกิจกรรมเพิ่ม
เวลารูที่เปนเลิศ(Best Practice)   

มีนาคม – เมษายน    
2562 

สพป.มค.3 
 

ศน.วัฒนิกา 
และคณะ
ศึกษานิเทศก 

4 นิเทศ  ติดตาม  การดําเนินงานของ
โรงเรียนในการจัดกิจกรรมเพิ่มรู  
4H  และการเรียนรูเชิงรุก (Active 
Learning) ตามโครงการลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู 

พฤษภาคม – 
สิงหาคม  2562 

โรงเรียนใน
โครงการ 

คณะ
ศึกษานิเทศก 
 

5 สรุปผลการดําเนินงานโครงการ กันยายน  2562 สพป.มค.3 ศน.วัฒนิกา 
 
5.  งบประมาณที่ใช 

เงินงบประมาณ  50,000  บาท  (หาหมื่นบาทถวน) 

ที ่
กิจกรรม/รายละเอียดการใชเงิน

งบประมาณ 
งบ 

ประมาณ 

แยกตามหมวดรายจาย 
คา 

ตอบแทน 
คาใชสอย คาวัสดุ 

๑. เสนอโครงการและแตงตั้งผูรับผิดชอบ - - - - 
๒. พัฒนากิจกรรมเพิ่มเวลารู  4H  และการ

เรียนรูเชิงรุก (Active Learning) ตาม
โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู 

10,000 5,000 - 5,000 

๓. การศึกษาดงูาน  แลกเปลี่ยนเรียนรูและ
เผยแพรวิธีปฏิบัติกิจกรรมเพิ่มเวลารูที่เปน
เลิศ(Best Practice)   

10,000 10,000 - - 

4. นิเทศ  ติดตาม  การดําเนินงานของ 3,000 - 3,000 - 
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โรงเรียนในการจัดกิจกรรมเพิ่มรู  4H  
และการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) 
ตามโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู 

5. สรุปผลการดําเนินงานโครงการ 2,000 - - 2,000 
 รวม 50,000 15,000 3,000 7,000 

 
หมายเหตุ  ถัวจายทุกรายการ 
 
6.  การประเมินผล 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช 
ผลผลิต (Outputs) 
1.  โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู  4H  
และการเรียนรูเชิงรุก Active Learning  ตาม
โครงการลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู 
2.  โรงเรียนมีวิธีปฏิบัติกิจกรรมเพิ่มเวลารูที่เปน
เลิศ(Best Practice)  

 
-  การสังเกต 
-  การสอบถาม 
-  การสํารวจความพึง
พอใจ 

 
-  แบบสังเกต 
-  แบบสอบถาม 
-  แบบสํารวจความ
พึงพอใจ 

ผลลัพธ(Outcomes) 
1.  โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู  4H  
และการเรียนรูเชิงรุก Active Learning  ตาม
โครงการลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู ทุกโรง 
2.  โรงเรียนมีวิธีปฏิบัติกิจกรรมเพิ่มเวลารูที่เปน
เลิศ(Best Practice) ทุกโรง 

 
-  การสังเกต 
-  การสอบถาม 
-  การสํารวจความพึง
พอใจ 

 
-  แบบสังเกต 
-  แบบสอบถาม 
-  แบบสํารวจความ
พึงพอใจ 

 
 
7.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 
          7.1  ครูผูสอนและบุคลากรทางการศึกษามีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูและ
ออกแบบกิจกรรมเพิ่มเวลารู  4H  ที่เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตร 
 7.2  ครูผูสอนและบุคลากรทางการศึกษามีการออกแบบกิจกรรมเพิ่มเวลารู  4H  และการ
เรียนรูเชิงรุก (Active Learning) 
 7.3  โรงเรียน  ผูบริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษามีวิธีปฏิบัติกิจกรรมเพิ่มเวลารูที่เปน
เลิศ(Best Practice) 
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โครงการ  วัดและประเมินผลการเรียนรู  ประจําปงบประมาณ  2562 
แผนงาน  พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
ยุทธศาสตรที่ 2   พัฒนาคุณภาพนักเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางขีด 

ความสามารถในการแขงขันสนอง 
เปาประสงคที่  4   แหลงเรียนรู สื่อตําราเรียน นวัตกรรม และเสื่อการเรียนรูมีคุณภาพมาตรฐาน  
                               สามารถเขาถึงไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานที่ 
กลุมที่รับผิดชอบ  กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ  นายกิตติพงษ  ผลสวาง   
ลักษณะโครงการ ตอเนือ่ง 
ระยะเวลาดําเนินการ 1  ตุลาคม  2561  ถึง  30  กันยายน  2562 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 ในปงบประมาณ  2562  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ไดกําหนด
ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการพัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขัน  ตัวชี้วัดที่  1.3  พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ  ใหมีคุณภาพและ
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มาตรฐานนําไปสูการพัฒนาคุณภาพผูเรียนเต็มตามศักยภาพ จากการดําเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และโครงการวัดและประเมินผลการเรียนรู  
ประจําปงบประมาณ  2560  พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน  จากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)  ยังไมบรรลุวัตถุประสงคเพราะผลการทดสอบ   ในภาพรวมต่ํากวา
ระดับประเทศ  แสดงใหเห็นวานักเรียนไมมีความรู  ความสามารถ  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  สะทอนถึงผลการจัดการเรียนรูของผูสอนไดเปนอยางดี  ดังนั้นนอกจากการพัฒนาครูผูสอน 
ดานการจัดการเรียนรูแลวตองคํานึงถึงความครอบคลุมตามวงจรการจัดการเรียนรูซึ่งประกอบดวย  
วัตถุประสงค(Objective)  การจัดการเรียนการสอน(Learning)  การวัดและประเมินผลการเรียนรู
(Evaluation)   
   เพื่อใหสนองนโยบายและบรรลุเปาหมายของยุทศาสตร  ตัวชี้วัด  และเปนการแกปญหาที่พบ
ดังกลาว  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  จึงไดจัดทําโครงการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู ประจําปงบประมาณ 2562  ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค 
 2.1  เพื่อพัฒนาครูผูสอนดานการวัดและประเมินผลการเรียนรูในระดับชั้นเรียน 
 2.2  เพื่อบริหารจัดการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับระดับชาติ(NT) ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3                ปการศึกษา  2561 
 2.3  เพื่อบริหารจัดการทดสอบความสามารถในการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  1  
ปการศึกษา  2561 
 2.4  เพื่อบริหารจัดการประเมินผูเรียนดวยขอสอบมาตรฐานกลาง  ชั้น ป.2  ป.4-5 และ ม.
1-2 ปการศึกษา 2561 
  2.5  เพื่อเตรียมความพรอมกอนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(NT,O-NET) 
ปการศึกษา  2561 
  2.7  เพื่อนเิทศ กํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 
    
3.  เปาหมายและตัวบงชี้ความสําเร็จ 
 3.1  เปาหมายเชิงปริมาณ 
  1)  ครูผูสอนในสังกัดทุกคน 
  2)  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  1  ทุกคน 
  3)  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3  ทุกคน 
  4)  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  2 , 4-5 และ ม.1-2  ทุกคน 
  5)  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  ทุกคน  
  6)  ครูผูสอนและนักเรียนที่เขารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(NT,O-
NET) ทุกคน 
  3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ 
  1)  ครูผูสอนในสังกัดทุกคนมีความรูความสามารถในการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
  2)  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  1  ทุกคน  ไดรับการทดสอบการอานและมีผลการ
ทดสอบในภาพรวมอยูในระดับดี 
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  3)  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3  มีผลการทดสอบความสามารถพื้นฐาน(NT)ใน
ภาพรวมสูงขึ้นไมต่ํากวารอยละ  3 
   4)  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  2 , 4-5 และ ม.1-2  ทุกคนไดรับการทดสอบและมีผล
การทดสอบในภาพรวมอยูในระดับดี(รอยละ  50  ขึ้นไป) 
  5)  ครูผูสอนและนักเรียนที่เขารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(NT,O-
NET) ทุกคนมีความพรอมในการทดสอบ  
 
4.  กิจกรรมและการดําเนินการ 
 4.1  การบริหารจัดการทดสอบความสามารถในการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  1  
ปการศึกษา  2561 
 4.2  การบริหารจัดการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับระดับชาติ(NT) ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3  ปการศึกษา  2561 
 4.3  การบริหารจัดการประเมินผูเรียนดวยขอสอบมาตรฐานกลาง  ชั้น ป.2  ป.4-5 และ   
ม.1-2 ปการศึกษา 2561 4.4  การเตรียมความพรอมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน(NT,O-NET)  ปการศึกษา  2561 
 4.6  การพัฒนาครูผูสอนดานการวัดและประเมินผลการเรียนรูในระดับชั้นเรียน 
  4.7  การนิเทศ กํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 
 
 
 
5. กิจกรรมระยะเวลาสถานที่และผูรับผิดชอบ 

 

ที ่
กิจกรรมสามารถไปสู

ความสําเร็จตามตัวบงชี้ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

สถานที่ ผูรับผิดชอบ 

1 การบริหารจัดการทดสอบ
ความสามารถพื้นฐานของ
ผูเรียนระดับระดับชาติ(NT) ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3  ป
การศึกษา  2561 

ก.พ. – 
 มี.ค. 2562 
 

สพป.มค.3  
และ โรงเรียน 

นายกิตติพงษ  ผลสวาง 
และคณะศึกษานิเทศก 

2 การบริหารจัดการทดสอบ
ความสามารถในการอานของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  1  
ปการศึกษา  2561 

ก.พ. – มี.ค. 2562 สพป.มค.3  
และ โรงเรียน 

นายกิตติพงษ  ผลสวาง 
และคณะศึกษานิเทศก 

3 การบริหารจัดการประเมิน
ผูเรียนดวยขอสอบมาตรฐาน
กลาง  ชั้น ป.2  ป.4-5 และ ม.
1-2 ปการศึกษา  2561 

ก.พ. – 
 มี.ค. 2562 
 
 

สพป.มค.3  
และ โรงเรียน 

นายกิตติพงษ  ผลสวาง 
และคณะศึกษานิเทศก 

4 การเตรียมความพรอมในการ ก.พ. – สพป.มค.3  นายกิตติพงษ  ผลสวาง 
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ที ่
กิจกรรมสามารถไปสู

ความสําเร็จตามตัวบงชี้ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

สถานที่ ผูรับผิดชอบ 

ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน           
(O-NET)  ปการศึกษา  2560 

 มี.ค. 2562 และ โรงเรียน และคณะศึกษานิเทศก 

5 การพัฒนาครูผูสอนดานการวัด
และประเมินผลการเรียนรูใน
ระดับชั้นเรียน 

เม.ย. 2562 หองประชุม 
สพป.มค.3 

นายกิตติพงษ  ผลสวาง 
และคณะศึกษานิเทศก 

6 การนิเทศ กํากับติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงาน 

ม.ค. 2561 และ 
ปการศึกษา  2562 

โรงเรียน นายกิตติพงษ  ผลสวาง
และคณะศึกษานิเทศก 

 

6. งบประมาณที่ใช 
 เงินงบประมาณ    50,000  บาท  (หาหมื่นบาทถวน)  มีรายละเอียดดังนี้ 

ที ่
กิจกรรม/รายละเอียดการใชเงิน

งบประมาณ 
งบ 

ประมาณ 
งบดําเนินการ 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
1 การบริหารจัดการทดสอบความสามารถ

พื้นฐานของผูเรียนระดับระดับชาติ(NT) 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3  ปการศึกษา  
2561 10,000 - 10,000 - 

2 การบริหารจัดการทดสอบความสามารถ
ในการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่  1 ปการศกึษา  2561 10,000 - 10,000 - 

3 การบริหารจัดการประเมินผูเรียนดวย
ขอสอบมาตรฐานกลาง  ชั้น ป.2  ป.4-
5 และ ม.1-2 ปการศึกษา  2561 

ใชงบจาก สพฐ.จัดสรร   
คาดําเนินงานและจัดพิมพขอสอบและ

กระดาษคําตอบ 
4 การเตรียมความพรอมในการทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(NT,O-NET)   
ปการศึกษา  2561 10,000 - 10,000 - 

5 การพัฒนาครูผูสอนดานการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูในระดับชั้นเรียน 

 
20,000 

 
- 

 
20,000 

 
- 

6 การนิเทศ กํากับติดตามและประเมินผล ใชงบโครงการนิเทศฯ 
  50,000  - 50,000 - 

หมายเหตุ   ถัวจายไดทุกรายการ 
 
 

7.  การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
 7.1  ปจจัยความเสี่ยง 
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    ความตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการเรียนการสอน  และการทดสอบโดยขอสอบ
มาตรฐาน  และ  การนําผลการทดสอบไปใชในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนอยางเปนรูปธรรม 

    7.2  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 การพัฒนาบุคลากรดานการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล  ที่เนนการสรางความ
รับผิดชอบ  เนนการเรียนรูที่เกิดจากภายในของแตละบุคคล  การสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยาง
ตอเนื่อง และทาทาย   เนนการวิเคราะหใหรูถึงสาเหตุของปญหาที่แทจริงที่สงผลใหคุณภาพการศึกษา
ต่ําและทุกคนมีสวนรวมรับผิดชอบในการแกไขปญหา 
 
 

8. การประเมินผล 
 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช 
ผลผลิต  
(Outputs) 
 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3  ไดดําเนินการดังนี้ 
1)  มีการพัฒนาครูผูสอนดานการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูในระดับชั้นเรียน  
2)  มีการบริหารจัดการทดสอบ
ความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับ
ระดับชาติ(NT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 3  ป
การศึกษา  2561 
3)  มีการบริหารจัดการทดสอบ
ความสามารถในการอานของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่  1  ปการศึกษา  2561 
4)  มีการบริหารจัดการประเมินผูเรียน
ดวยขอสอบมาตรฐานกลาง  ชั้น ป.2  ป.
4-5 และ ม.1-2 ปการศึกษา 2561  
5)  มีการเตรียมความพรอมในการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน(O-NET) ปการศึกษา  2561 
7)  มีการนิเทศ กํากับติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงาน 

-  การสังเกต 
-  การสัมภาษณ 
-  สอบถาม 
-  การทดสอบ 

- แบบสังเกต 
- แบบสัมภาษณ 
- แบบประเมิน 
- แบบทดสอบ 

ผลลัพธ
(Outcom
es) 
 

1)  ครูผูสอนในสังกัดทุกคนมีความรู
ความสามารถในการวัดและประเมินผล
การเรียนรูอยูในระดับดี 
2)  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3  มีผล
การทดสอบความสามารถพื้นฐาน(NT)ใน
ภาพรวมสูงขึ้นไมต่ํากวารอยละ   
3)  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  1  ทุก
คน  ไดรับการทดสอบการอานและมีผล

- การทดสอบ  
- การสอบถาม 
- การสัมภาษณ 
 

แบบทดสอบ 
แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ 
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ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช 
การทดสอบในภาพรวมอยูในระดับดี 
4)  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  2 , 4-
5 และ ม.1-2  ทุกคนไดรับการทดสอบ
และมีผลการทดสอบในภาพรวมอยูใน
ระดับดี(รอยละ  50  ขึ้นไป) 
5)  ครูผูสอนและนักเรียนที่เขารับการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน(O-NET) ทุกคนมีความพรอมใน
การทดสอบ  โดยมีผลการทดสอบ  PRE 
O-NET อยูในระดับที่นาพึงพอใจ 

 

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 9.1  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  สามารถดําเนินการ
บริหารจัดการวัดและประเมินผลระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 9.2  ผูบริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษาดําเนินการวัดและประเมินผล ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและมีความพึงพอใจ 
 9.3  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและอยูในระดับที่นาพึงพอใจ 
 
โครงการ    การพัฒนาคลังขอสอบและระบบการสอบออนไลน (Mk3 e-Testing)  
ยุทธศาสตรที่ 2   พัฒนาคุณภาพนักเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางขีด 

ความสามารถในการแขงขันสนอง 
เปาประสงคที่  4   แหลงเรียนรู สื่อตําราเรียน นวัตกรรม และเสื่อการเรียนรูมีคุณภาพมาตรฐาน  
                               สามารถเขาถึงไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานที่ 
กลุมที่รับผิดชอบ  กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ  นายสงา  โทผาวงษ  นายไชยยา  อะการะวัง  และกลุมนิเทศฯ 
ลักษณะโครงการ ใหม  
ระยะเวลาดําเนินการ 1  ตุลาคม  2561– 30 กันยายน  2562 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 ระบบการเรียนการสอนประกอบดวยการกําหนดวัตถุประสงค  การจัดการเรียนรูและการ
วัดผลประเมินผล  ซึ่งในการกําหนดวัตถุประสงคในโรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการเรียนการสอนทางไกล
ผานดาวเทียม (DLTV) มีคูมือครูพระราชทานซึ่งประกอบไปดวยแผนการสอน  กําหนดการสอน  ใบ
ความรู  ใบงาน  ใบกิจกรรม  และแนวทางในการวัดผลประเมินผลตามมาตรฐานการเรียนรู  ซึ่งสามารถ
แกปญหาจํานวนครูไมครบชั้น ครูผูสอนไมตรงวิชาเอก  ซึ่งสามารถแกปญหาในการขาดแคลนครูไดใน
ระดับหนึ่ง  แตยังขาดเครื่องมือหรือขอทดสอบในการวัดผลประเมินผลที่เปนมาตรฐาน  ครูไมสามารถไม
สามารถจัดทําหรือจัดหาขอทดสอบที่มีคุณภาพและตรงตามมาตรฐานการเรียนรูได  เพราะครูใน
โรงเรียนขนาดเล็กที่ตองจัดการเรียนการสอนในหลายระดับชั้นและหลายสาระการเรียนรู  ซึ่งเครื่องมือที่
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สรางขึ้นมาใชกับนักเรียนสวนใหญจึงขาดคุณภาพและไมตรงตามมาตรฐานการเรียนรู  จะสังเกตไดวาผล
การประเมินการเรียนรูของนักเรียนในระดับชั้นเรียน  โรงเรียนนักเรียนจะไดผลการประเมินที่สูง  ไม
สอดคลองกับผลการทดสอบในระดับชาติ (NT O-NET) ที่พบวานักเรียนมีผลการประเมินอยูในระดับต่ํา  
เนื่องจากเครื่องมือมีคุณภาพและความตรงที่ตางกัน  ครูทดสอบเฉพาะเรื่องที่ครูสอน  ไมครบตาม
มาตรฐานการเรียนรู   
   ในปจจุบันเทคโนโลยีทางการศึกษามีความกาวหนาเปนอยางมาก  การนําระบบการทดสอบ
ออนไลน (E-Testing) คือ การสอบดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ซึ่งผูเขาสอบทําแบบทดสอบผาน
คอมพิวเตอร  แทนการทําแบบทดสอบลงในกระดาษคําตอบ และสามารถรูผลการทดสอบเบื้องตน
หลังจากทําขอสอบเสร็จทันที นักเรียนสามารถเขาฝกทําแบบทดสอบไดทุกที่  ทุกโอกาสและฝกทํา
แบบทดสอบไดไมจํากัดจํานวนครั้ง  ครูผูสอนสามารถนําขอสอบมาตรฐานไปประยุกตใชกับบริบทการ
เรียนการสอนของตนโดยไมตองเสียเวลาในการสรางขอสอบใหม  ไมตองเสียเวลาตรวจขอสอบ  มีความ
แมนยําในการเฉลยและตรวจขอสอบตลอดจนการประมวลผล  ขยายโอกาสทางการทดสอบใหกับผูเขา
รับการทดสอบมากยิ่งขึ้น  ตอบสนองการจัดการทดสอบหลายครั้งไดอยางเทาเทียมกัน  รองรับรูปแบบ
ของขอสอบที่หลากหลายและมีการใชสื่อประสมเพื่อความสมบูรณของการทดสอบ เชน ภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหว เสียงบันทึก และ วิดีทัศน ซึ่งการทดสอบดวยกระดาษไมสามารถทําได  ลดขอจํากัดใน
เรื่องของระยะเวลา ทรัพยากร และคาใชจายในการดําเนินการเกี่ยวกับการพิมพ การขนสง การบริหาร
จัดการ การตรวจ และการประมวลผล เปนตน  ปองกันการทุจริตเนื่องจากแบบทดสอบมีหลายชุดและ
หลายแบบฟอรม  พัฒนาระบบการทดสอบใหเปนมาตรฐานสากล และรองรับรูปแบบการทดสอบ
ตอบสนองนานาชาติในอนาคต 
 การพัฒนาระบบการสอบออนไลน (E-Testing) เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กจะเปน
การพัฒนาระบบการทดสอบ  พัฒนาระดับการใชเทคโนโลยี  และพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กซึ่ง
สอดคลองกับจุดเนนดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู  ผูเรียนไดรับการวัดและประเมินผลที่
หลากหลายเหมาะสมตามศักยภาพเปรายบุคคล โดยใชโปรแกรมคอมพวิเตอร (E-Testing) (จุดเนนขอ 
2.8) สถานศึกษาขนาดเล็กไดรับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา (จุดเนนขอ 6.1.2) ครูและ
บุคลากร สามารถประยุกตใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย (จุดเนนขอ 6.1.2) 
จึงนับวาเปนโครงการที่ชวยแกปญหา  พัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กและพัฒนาการใชงานเทคโนโลยี
สารสนเทศสําหรับครู  นักเรียนไปไดอยางสอดคลองเหมาะสม 
 

2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพื่อพัฒนาคลังขอสอบและระบบการสอบออนไลน (Mk3 e-Testing) สําหรับครู  และ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ถึง 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึง 3 
 2.2 เพื่อพัฒนาครู ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ถึง 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึง 3 ในการใชงาน
คลังขอสอบและระบบการสอบออนไลน (Mk3 e-Testing) 
 2.3 เพื่อศึกษาผลการใชคลังขอสอบและระบบการสอบออนไลน (Mk3 e-Testing)  
 
3.  เปาหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
 1) ไดเว็บไซตคลังขอสอบและระบบการสอบออนไลน (Mk3 e-Testing) จํานวน 1 เว็บไซต 
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 2 ครูผูสอนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ถึง 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึง 3 จํานวน 200 คน  
 3) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ถึง 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึง 3 จํานวน 3,000 คน  
 
 3.2 เชิงคุณภาพ  
 1) เว็บไซตคลังขอสอบและระบบการสอบออนไลน (Mk3 e-Testing) ที่มีคุณภาพ สามารถ
ใชงานไดจริง และตอบสนองตอความตองการของครูและนักเรียน  
 2) ครูผูสอนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ถึง 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึง 3 ไดรับการ
พัฒนาการใชคลังขอสอบและระบบการสอบออนไลน (Mk3 e-Testing) 
 3) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ถึง 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึง 3 ไดรับการพัฒนา 
การใชคลังขอสอบและระบบการสอบออนไลน (Mk3 e-Testing) 
 
4. คุณสมบัติของเว็บไซตการทดสอบระบบออนไลน 
 4.1 มีแบบทดสอบมาตรฐาน จํานวนไมนอยกวา 5 ปการศึกษา ในแตละระดับชั้น 
 4.2 มีแบบทดสอบเทียบเคียง O-NET ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 
5 กลุมสาระการเรียนรู จํานวน 5 ปการศึกษา  
 4.3 นักเรียนสามารถทําแบบทดสอบไดทุกสถานที่  ทุกเวลา  โดยไมจํากัดจํานวนครั้ง  นักเรียน
สามารถทราบผลการทดสอบไดทันทีหลังการเสร็จสิ้นการสอบ 
 4.4 ครูผูสอนสามารถนําแบบทดสอบไปประยุกตใชในการสอบในระดับชั้นเรียน 
 4.5 ครูผูสอนสามารถใชเปนเครื่องมือในการจัดการเรียนรู  โดยใหนักเรียนฝกเขาทําแบบทดสอบ
แลวปริ้นผลการทดสอบสงเพื่อประเมินความกาวหนาในการเรียน 
 4.6 ระบบสามารถเพิ่มจํานวนขอสอบ  ชุดขอสอบ  และสุมขอสอบในการสอบแตละครั้งได เพื่อ
ปองกันนักเรียนลอกขอสอบกัน 
 4.7 ระบบสามารถตรวจสอบผูเขาเรียน  จํานวนชั่วโมงที่เขาเรียน พรอมสถานะการออนไลนหรือ
ออฟไลนได 
 4.8 มีกระดานสนทนา  การแจงขาว  ผูเรียนสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูกับครูผูสอน  และผูเรียน
คนอื่นๆ ได 
 
5. กิจกรรมและปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ที ่
กิจกรรมสามารถไปสู

ความสําเร็จตามตัวบงชี้ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

สถานที่ ผูรับผิดชอบ 

1 การปรับปรุงคลังขอสอบและ
ระบบการสอบออนไลน (Mk3 
e-Testing) 

พฤศจิกายน 61 – 
มกราคม 62 

สพป.มค.3 นายไชยยา อะการะวัง 
และคณะ 

2 การประชุมชี้แจงโครงการตอ
ผูบริหารโรงเรียน 

มกราคม 62 สพป.มค.3 

3 การอบรมปฏิบัติการใชงาน
เว็บไซตตอครูและนักเรียน 

มกราคม 62 สพป.มค.3 
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ที ่
กิจกรรมสามารถไปสู

ความสําเร็จตามตัวบงชี้ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

สถานที่ ผูรับผิดชอบ 

4 การนิเทศติดตาม ธ.ค.61 , ก.พ.62,
เม.ย.62, มิ.ย.62, 
ส.ค.62 

สพป.มค.3 

5 การรายงานคะแนนสอบ
นักเรียนทุกสัปดาห 

พฤศจิกายน 61 – 
กันยายน 62 

สพป.มค.3 

6 การประชุมครูเพื่อเพิ่มขอสอบ
จํานวนขอสอบ ในระบบคลัง
ขอสอบ 

เมษายน 62 สพป.มค.3 

7 ประชุมจัดเพื่อประเมินผล
โครงการ 

สิงหาคม 62 สพป.มค.3 

8 จัดทํารายงานผลโครงการ สิงหาคม 60 สพป.มค.3 
 
 
 
 
 
6. งบประมาณ 
 ใชงบประมาณ จํานวน 50,000 บาท (หาหมื่นบาทถวน)  รายละเอียด ดังนี้ 
 

ที ่ รายการ 
งบ 

ประมาณ 

จําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย 

 
คาวัสดุ 

1 การปรับปรุงคลังขอสอบและ
ระบบการสอบออนไลน (Mk3 
e-Testing) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

2 การประชุมชี้แจงโครงการตอ
ผูบริหารโรงเรียน 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

3 การนิเทศติดตาม - - - - 
4 การรายงานคะแนนสอบนักเรียน

ทุกสัปดาห 
 

20,000 
 

20,000 
 

- 
 

- 
5 การประชุมครูเพื่อเพิ่มขอสอบ

ชั้น  
ป.2 ป.5 และ ม.2 ในระบบคลัง
ขอสอบ 

 
26,000 

 
26,000 

 
- 

 
- 

6 จัดทํารายงานผลโครงการ 4,000 4,000 - - 
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ที ่ รายการ 
งบ 

ประมาณ 

จําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย 

 
คาวัสดุ 

รวม 50,000 50,000 - - 
หมายเหต ุ  ถัวจายไดทุกรายการ   
 
7.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใชวัด 
1.มีเว็บไซตคลังขอสอบและระบบการสอบ
ออนไลน (Mk3 e-Testing) สําหรับครู นักเรียน
ชั้น  
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ถึง 6 และชั้นมัธยมศึกษา 
ปที่ 1 ถึง 3  
2.ครู นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ถึง 6 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึง 3 สามารถใชงานคลัง
ขอสอบและระบบการสอบออนไลน (Mk3 e-
Testing) ได 
3. ครู นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ถึง 6 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึง 3 มีความพึงพอใจตอ
เว็บไซตคลังขอสอบและระบบการสอบออนไลน  
(Mk3 e-Testing)  

1.การสังเกต 
2.การสัมภาษณ 
3.การทดสอบ 

1.แบบสังเกต 
2.แบบสัมภาษณ 
3.แบบทดสอบ  

8. ประโยชนที่จะไดรับ 
 8.1 สพป.มหาสารคาม เขต 3 มีคลังขอสอบและระบบการสอบออนไลน  
(Mk3 e-Testing) สําหรับครู นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ถึง 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึง 3
  
 8.2 ครู นักเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ถึง 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึง 3 ไดรับการ
พัฒนาการใชงานคลังขอสอบและระบบการสอบออนไลน (Mk3 e-Testing)  
 8.3 ครู  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ถึง 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึง 3 มีความพึงพอใจ
ตอการใชงานคลังขอสอบและระบบการสอบออนไลน (Mk3 e-Testing) 
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โครงการ           นิเทศการศึกษาเพื่อเรงรัดการยกระดับคุณภาพการศึกษาประจําป 
งบประมาณ 2562 

ยุทธศาสตรที่ 2   พัฒนาคุณภาพนักเรียนและสงเสริมการจัดการศกึษาเพื่อสรางขีด 
ความสามารถในการแขงขันสนอง 

เปาประสงคที่  4   แหลงเรียนรู สื่อตําราเรียน นวัตกรรม และเสื่อการเรียนรูมีคุณภาพมาตรฐาน  
                               สามารถเขาถึงไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานที่ 
กลุมที่รับผิดชอบ  กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ    นายสงา  โทผาวงษ ,นางสุมาลี  มาลาหอม ,นายพนม  ศิรินามมนตรี 
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม  2561 - 30 กันยายน 2562 
....................................................................................................................................................................... 
1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2545 เห็นความสําคัญของการจัดการศึกษาจึงกําหนดไวในหมวด 4 มาตรา 22 กลาววา “การจัด 
การศึกษา ตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมี
ความสําคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ มาตรา 24 (5) กลาววา “สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม    
สื่อการเรียนและอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู” 

ผูรับผิดชอบโครงการ  เห็นความสําคัญของการนิเทศ ติดตาม ความตอเนื่อง  จึงไดจัดทํา 
แผน/ การนิเทศการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุม
สาระการเรียนรู โดยจะมุงเนนการนิเทศนิเทศแบบมีสวนรวมใหทุกภาคสวนมีสวนผลักดันใหกระบวนการ 
จัดการเรียนการสอนใหประสบความสําเร็จใหมากที่สุด 
2. วัตถุประสงค 
2.1  ผลผลิต 
 2.1.1 เพื่อนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนในสังกัด 

2.1.2 เพื่อนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะ 
อันพึงประสงคของโรงเรียนในสังกัด 
          2.1.3 เพื่อนิเทศ ติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย กลยุทธจุดเนนของสพฐ.และสพป. 
มหาสารคาม เขต 3 ของโรงเรียนในสังกัด 
 2.1.4 เพื่อนิเทศ ติดตามการดําเนินงานของผูอํานวยการโรงเรียนในสังกัด 
  2.2  ผลลัพธ 

2.2.1 โรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ  
2.2.2 โรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสริม คานิยม และพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  
           2.2.3 โรงเรียนดําเนินการตามนโยบายและกลยุทธจุดเนนของสพฐ.และสพป.มหาสารคาม    
เขต 3 ไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 2.2.4 ผูอํานวยการโรงเรียนดําเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3. เปาหมาย 
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        3.1  ดานปริมาณ 
3.1.1 โรงเรียนจํานวน 145 โรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ  
3.1.2 โรงเรียนจํานวน 145 โรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสริม คานิยม และพัฒนาคุณลักษณะ 

อันพึงประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพ  
           3.1.3 โรงเรียนจํานวน 145 โรงเรียนดําเนินการตามนโยบายและกลยุทธจุดเนนของสพฐ.และ
สพป.มหาสารคาม เขต 3 ไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 3.1.4 ผูอํานวยการโรงเรียนจํานวน 145 คนดําเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยาง 
มีประสิทธิภาพ 
       3.2  ดานคุณภาพ 

3.2.1 โรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ  
3.2.2 โรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสริม คานิยม และพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคได 

อยางมีประสิทธิภาพ  
3.2.3 โรงเรียนดําเนินการตามนโยบายและกลยุทธจุดเนนของ สพฐ.และสพป.มหาสารคาม 

เขต 3 ไดอยางมีประสิทธิภาพ  
3.2.4 ผูอํานวยการโรงเรียนดําเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

4. กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ และผูรับผิดชอบ 
  ที ่                           กิจกรรม    ระยะเวลา     ผูรับผิดชอบ 
1 จัดทําแผนนิเทศประจําปงบประมาณ 

2562 
1 พ.ย.61- 30 พ.ย.61 ศึกษานิเทศก 

2 จัดทําเครื่องมือนิเทศ ภาคเรียนที่ 2/2561 1 ธ.ค 61- 14 ธ.ค.61 ศึกษานิเทศก 
3 ดําเนินการนิเทศประจําภาคเรียนที่ 

2/2561 
- คาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยงคณะศึกษานิเทศก 
ตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย.   

15 ม.ค.62 -15 ก.พ.62 ศึกษานิเทศก 

4 ดําเนินการนิเทศประจําภาคเรียนที่ 
2/2561 
- คาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยงคณะศึกษานิเทศก 
ตามภารกิจเฉพาะโครงการ   

15 ม.ค.62 -15 ก.พ.62 ศึกษานิเทศก 

5 ดําเนินการนิเทศประจําภาคเรียนที่ 
2/2561 
- สําหรับ ผอ.และรอง ผอ. สพป.มค. 3    

15 ม.ค.62 -15 ก.พ.62 ผอ./รอง ผอ. 

6 สรุปผลนิเทศประจําภาคเรียนที่ 2 / 2561 11 ม.ีค.62- 31 มี.ค.62 ศึกษานิเทศก 
 
  ที ่                           กิจกรรม    ระยะเวลา     ผูรับผิดชอบ 
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7 จัดทําเครื่องมือนิเทศประจําภาคเรียนที่ 
1/2562 

1 เม.ย. 62- 30 เม.ย.62 ศึกษานิเทศก 

8 ดําเนินการนิเทศประจําภาคเรียนที่ 1/ 
2562 
- คาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยงคณะศึกษานิเทศก 
ตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย   

15 ม.ิย.62 -15 ก.ค.62 ศึกษานิเทศก 

9 ดําเนินการนิเทศประจําภาคเรียนที่ 
1/2562 
- คาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยงคณะศึกษานิเทศก 
ตามภารกิจเฉพาะโครงการ   

15 ม.ิย.62 -15 ก.ค.62 ศึกษานิเทศก 

10 ดําเนินการนิเทศประจําภาคเรียนที่ 1 / 
2562 
- สําหรับ ผอ.และรองผอ. สพป.มค. 3    

15 ม.ิย.62 -15 ก.ค.62 ผอ./รอง ผอ. 

11 สรุปผลการนิเทศ ภาคเรียน ที่ 1 /2562 1 ก.ย.62 – 20 ก.ย.62 ศึกษานิเทศก 
 
5. งบประมาณ      จํานวน 150,000 บาท ใชจายดังนี้                                                                                         
                    

ที ่ กิจกรรม 
 

งบ 
ประมาณ 

จําแนกตามหมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 จัดทําแผนนิเทศ และเครื่องมือนิเทศ 5,000 -  5,000 
2 ดําเนินการนิเทศประจําภาคเรียนที่ 2 / 

2560 
- คาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยงคณะศึกษานิเทศก
ตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย.   

 
22,500 

 
 

 
22,500 

 

3 ดําเนินการนิเทศประจําภาคเรียนที่ 2 / 
2560 
- คาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยงคณะศึกษานิเทศก
ตามภารกิจ 
เฉพาะโครงการ (โรงเรียนละ 500 บาท) 

 
22,500 

 
 

 
22,500 

 

4 ดําเนินการนิเทศประจําภาคเรียนที่ 2 / 
2560 
- สําหรับ ผอ.และรองผอ. สพป.มค. 3    

 
20,000 

 
 

 
20,000 

 

5 สรุปผลการนิเทศ ประจําภาคเรียนที่ 2 / 
2560 

2,500 -  2,500 

6 ประชุม และจัดทําเครื่องมือนิเทศ     
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ที ่ กิจกรรม 
 

งบ 
ประมาณ 

จําแนกตามหมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

7 ดําเนินการนิเทศประจําภาคเรียนที่ 1 / 
2561 
- คาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยงคณะศึกษานิเทศก
ตามภารกิจ 
ที่ไดรับมอบหมาย.   

 
22,500 

 
 

 
22,500 

 

8 ดําเนินการนิเทศประจําภาคเรียนที่ 1 / 
2561 
- คาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยงคณะศึกษานิเทศก
ตามภารกิจเฉพาะโครงการ   

 
22,500 

 
 

 
22,500 

 

9 ดําเนินการนิเทศประจําภาคเรียนที่ 1 / 
2561 
- สําหรับ ผอ.และรองผอ. สพป.มค. 3    

 
20,000 

 
 

 
20,000 

 

1
0 

สรุปผลการนิเทศ ประจําภาคเรียนที่ 1 / 
2561 

 
2,500 

 
- 

 
 

 
2,500 

1
1 

มอบรางวัลวันเกียรติยศ 10,000  10,000  

รวมงบนิเทศ 150,00
0 

 140,000 10,000 

 

6. การวัดและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช 
 6.1  ผลผลิต 
 6.1.1 โรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ  
6.1.2 โรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสริม คานิยม และ
พัฒนาคณุลักษณะ 
อันพึงประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพ  
           6.1.3 โรงเรียนดําเนินการตามนโยบายและ
กลยุทธจุดเนนของสพฐ.และสพป.มหาสารคามเขต 3 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ  
           6.1.4 ผูอํานวยการโรงเรียนดําเนินงานเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 6.2  ผลลัพธ 

   - ตรวจ
หลักฐานเอกสาร    
   - ประเมิน 
การดําเนินงาน 
   - สัมภาษณ
ผูเกี่ยวของ 

- แบบนิเทศ  
ติดตาม 
-  แบบประเมินผล      
การดําเนินงาน  
- แบบสัมภาษณ 
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ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช 
           6.2.1 โรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ  
6.2.2 โรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสริม คานิยม และ
พัฒนาคุณลักษณะ 
อันพึงประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพ  
           6.2.3 โรงเรียนดําเนินการตามนโยบายและ
กลยุทธจุดเนนของสพฐ.และสพป.มหาสารคามเขต 3 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ  
           6.2.4 ผูอํานวยการโรงเรียนดําเนินงานเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
 
7.   ผลที่คาดวาจะไดรับ   

7.1 โรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ  
7.2 โรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสริม คานิยม และพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคได  

          7.3 โรงเรียนดําเนินการตามนโยบายและกลยุทธจุดเนนของ สพฐ.และสพป.มหาสารคามเขต 3  
          7.4 ผูอํานวยการโรงเรียนดําเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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โครงการ      พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาดวยระบบ TEPE Online 
แผนงาน  ขั้นพื้นฐานดานการพัฒนาเสริมสรางศักยภาพคน 
ยุทธศาสตรที่ 3   พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เปาประสงคที่ 1   พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหสามารถจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
                               ในรูปแบบที่หลากหลาย 
หนวยงานที่รับผิดชอบ กลุมงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผูรับผิดชอบโครงการ นางฉัตรวิภรณ  สตานิคม   
ลักษณะโครงการ          โครงการใหม 
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม  2561   -   กันยายน  2562 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน เปนการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหไดมาซึ่งผลผลิตที่เพิ่มขึ้นหรือ
สามารถลดตนทุนไดเพิ่มขึ้น ถาจะวาไปแลวการพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน ถือเปนการพัฒนา
ศักยภาพและสมรรถนะของบุคคลใหมีขีดความสามารถเพิ่มมากขึ้นนั้นเอง 
 การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ สงผลตอการพัฒนา เสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงคของ
นักเรียนอยางมีคุณภาพ ครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจางประจํา เปนบุคคลที่มีความสําคัญยิ่ง
ตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อันสงผลตอเด็กนักเรียนโดยตรงในการพัฒนาประเทศชาติสูความเปน
สังคมอุดมปญญา การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพศักยภาพและการสรางขวัญและ
กําลังใจเปนแนวทางหรือวิธีการที่จะสงเสริมใหการพัฒนาการเรียนการสอนสงผลไปยังนักเรียนโดยตรง
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พรอมกาวไปสูสังคมภายนอกและสามารถดํารงชีวิตในสังคมได
อยางมีความสุข รองรับการปฏิรูปการขับเคลื่อนทางการศึกษาของประเทศและภูมิภาคในศตวรรษที่ ๒๑ 
นั้น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ จึงไดจัดโครงการนี้ขึ้นมา  
 
2. วัตถุประสงค       
 1. เพื่อใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสรางความตระหนักในการพัฒนา
สมรรถสนะเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานของบตนเอง 

2. เพื่อพัฒนาผูบริหารใหมีความสามารถในการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
3. เพื่อเสริมสรางความสุข ความรัก ความสามัคคี แกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 

3. เปาหมาย 
 3.1. เปาหมายเชิงปริมาณ  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 และผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด จํานวน  200 คน 
 3.2. เปาหมายเชิงคุณภาพ  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 มีศักยภาพและขวัญ
กําลังใจในการปฏิบัติงานและการดํารงชีวิต 
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 4. กิจกรรม 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ สถานที่ ผูรับผิดชอบ 
1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ  ธ.ค 61 - กย.62 สพป.มหาสารคาม 

เขต 3 
นางฉัตรวิภรณ 
    สตานิคม 2 สํารวจความตองการในการ

เขารับการพัฒนา 
 ธ.ค 61 - กย.62 

3 ประสานงานกับคณะ
วิทยากรและจัดประชุม 

 ธ.ค 61 - กย.62 

4 ดําเนินการอบรมพัฒนา  ธ.ค 61 - กย.62 
5 สรุปผล และรายงานผล ธ.ค 61 - กย.62   

  
5.งบประมาณ 

          สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 3 จัดสรรงบประมาณ 
จํานวน  30,000  บาท  รายละเอียดดังนี้ 

 

ที ่ กิจกรรม/คําชี้แจง งบประมาณ 
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
1 
2 
3. 
 

คาวิทยากร 
คาเอกสารและเกียรติบัตร 
คาอาหารกลางวัน*อาหารวาง 

 10,000 
   5,000 
 15,000 

  10,000  
    

     - 
     - 

   
15,000 

 
  5,000 

  

 รวม 30,000 10,000 15,000 5,000 

     (ขออนุมัติถัวจายทุกรายการ) 
 

7.  การประเมินผล 
 

ตัวบงชี้สภาพความสําเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใชวัด 
1.  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เขารับ
การพัฒนามีความรู ความเขาใจ ในการพัฒนา
สมรรถนะเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานของ
ตนเอง รอยละ 80 
2.  ผูบริหารมีความสามรถในการบริหารงานอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล .รอยละ 80 

1.  ประเมินความพึง
พอใจ 
 
 
2.  แบบประเมินกอน-
หลัง การอบรม 

 
แบบประเมิน
โครงการ 

 

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 7.1  ผูขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจําในสังกัด เกิดความศรัทธาใน
วิชาชีพ 
 7.2  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผูบริหารในสังกัดมีความตระหนักในการ
พัฒนาประสิทธิภาพในการทํางานของตนเองอยางตอเนื่อง 
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โครงการ      สงเสริมชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ:ครูเพื่อศิษย PLC 
แผนงาน  ขั้นพื้นฐานดานการพัฒนาเสริมสรางศักยภาพคน 
ยุทธศาสตรที่ 3   พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เปาประสงคที่ 1  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหสามารถจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ  

ในรูปแบบที่หลายหลาย 
หนวยงานที่รับผิดชอบ กลุมงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผูรับผิดชอบโครงการ นางฉัตรวิภรณ  สตานิคม  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิศษ 
ลักษณะโครงการ          ตอเนื่อง 
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม  2561   -   กันยายน  2562 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) 
พุทธศักราช 2545 มาตรา 10 ที่ระบุวา การจัดการศึกษาตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันใน
การรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไมเก็บ
คาใชจาย การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ สังคม 
การสื่อสารและการเรียนรูหรือมีรางกายพิการหรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไมสามารถพึ่งตนเองได
หรือไมมีผูดูแลหรือดอยโอกาส ตองจัดใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิและโอกาสไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พิเศษ นอกจากนี้ในมาตรา 22 ยังระบุถึงหลักการจัดการศึกษาวา ผูเรียนทุกคนสามารถเรียนรูและ
พัฒนาตนเองได ตองจัดการศึกษาที่พัฒนาผูเรียนตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ครูทุกคนมีความ
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองแสวงหาวิธีการที่จะชวยใหนักเรียนทุกคนสามารถเรียนรูไดตามเจตนารมณของ
พระราชบัญญัติดังกลาว ซึ่งนวัตกรรมใหมที่ครูจะตองทราบ คือ PLC (Professional Learning 
Community) ซึ่งหมายถึง Community of Practice ในการทําหนาที่ครูนั่นเองหรือกลาวอีกนัยหนึ่ง
เปนการรวมตัวกันทํางานเพื่อพัฒนาทักษะและการเรียนรู หรือเพื่อการปฏิบัติหนาที่ครูเพื่อศิษยโดยรวม
ตัวกันแลกเปลี่ยนเรียนรูจากประสบการณตรง ทําใหการทําหนาที่ครูเพื่อศิษยเปนการทํางานเปนกลุม
หรือเปนทีม ซึ่งอาจเปนทีมโรงเรียนเดียวกันก็ได ตางโรงเรียนกันก็ไดหรืออาจจะอยูหางไกลกันดวยการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูผานสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพราะการเรียนรูที่แทจริงอยูในโลกจริง
หรือชีวิตจริง การเรียนวิชาในหองเรียนยังเปนการเรียนแบบสมมติ “ดังนั้นครูเพื่อศิษยจึงตองออกแบบ
การเรียนรูใหศิษย”ไดเรียนในสภาพที่ใกลเคียงชีวิตจริงที่สุด ครูเพื่อศิษยตองเปลี่ยนเปาหมายการเรียนรู
ของศิษยจากเนนเรียนวิชาเพื่อไดความรู ใหเลยไปสูการพัฒนาทักษาที่สําคัญตอชีวิตในยุคใหม ย้ําวาการ
เรียนรูยุคใหม ตองเรียนใหเกิดทักษะเพื่อการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ซึ่งหนาที่ของครูเพื่อศิษยจึงตอง
เปลี่ยนจากเนน “สอน” หรือสั่งสอนไปทําหนาที่จุดประกายความสนใจใฝรู(inspire)แกศิษย ใหศิษยได
เรียนจากการลงมือปฏิบัติ(learning by doing)และศิษยงอกงามทักษะเพื่อการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 
21 นี้  จากการลงมือปฏิบัติของตนเปนทีมรวมกับเพื่อนนักเรียน เนนการงอกงามทักษะในการเรียนรู 
และคนควาหาความรูมากกวาตัวความรู ครูเพื่อศิษยตองเปลี่ยนแนวทางการทํางานจากทําโดดเดี่ยวคน
เดียว เปนทํางานและเรียนรูจากการทําหนาที่ครูเปนทีม 
 จึงมีความจําเปนอยางยิ่ง ที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ตอง
สงเสริมการจัดการเรียนรูสําหรับคนยุคใหมใหมีคุณภาพ จะตองเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรูของศิษยไป
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อยางสิ้นเชิง และบทบาทของครูอาจารยกูตองเปลี่ยนไปอยางสิ้นเชิง ครูที่รักศิษย เอาใจใสศิษย แตยังแต
ยังใชวิธีสอนแบบเดิม ๆ จะไมใชครูที่ทําประโยชนแกศิษยอยางแทจริง ครูตองเปลี่ยนจุดสนใจหรือ
จุดเนนจากการสอน ไปเปนเนนที่การเรียนรู(ทั้งของศิษยและของตนเอง)ตองเรียนรูและปรับปรุงรูปแบบ
การเรียนรูที่ตนจัดใหแกศิษยดวย สงเสริมใหครูเปลี่ยนบทบาทของตนเองจาก”ครูสอน”(teacher) ไป
เปน”ครูฝก”(Coach) “ผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู”(Learning Facilitator) และตอเรียนรู
ทักษะในการทําหนาที่นี้ โดยรวมตัวกันเปนกลุมเพื่อเรียนรูรูรวมกันอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
  

2. วัตถุประสงค       
 1. เพื่อสงเสริมใหผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน และบุคลากรทางการ
ศึกษา ในสังกัดมีความรูและเขาใจในกระบวนการชุมชนทางวิชาชีพ หรือครูเพื่อศิษย (PLC 
:Professional Learning Community)   

2. เพื่อสงเสริมใหผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน และบุคลากรทางการ
ศึกษา ในสังกัด ไดนํากระบวนการชุมชนทางวิชาชีพ หรือครูเพื่อศิษย (PLC :Professional Learning 
Community) ไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูในสถานศึกษา 

3. เพื่อใหครูผูสอนในสังกัดเปลี่ยนบทบาทของตนเองจาก”ครูสอน”(teacher) ไปเปน”ครูฝก”
(Coach) “ผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู”(Learning Facilitator) และตองเรียนรูทักษะในการทํา
หนาที่โดยรวมตัวกันเปนกลุมเพื่อเรียนรูรวมกันอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

4. เพื่อใหผูเรียนในสังกัดมีความรู ความสามารถตามชวงวัยตามที่หลักสูตรกําหนด ใหเปน
มนุษยที่สมบูรณ ทั้งเกง ดี และมีคุณธรรม  

3. เปาหมาย 
 3.1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
 -  รอยละ 100 ของผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน และบุคลากรทางการ
ศึกษา ในสังกัดมีความรูและเขาใจในกระบวนการชุมชนทางวิชาชีพ หรือครูเพื่อศิษย (PLC 
:Professional Learning Community)  

-  รอยละ 80 ของผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน และบุคลากรทางการ
ศึกษา ในสังกัด ไดนํากระบวนการชุมชนทางวิชาชีพ หรือครูเพื่อศิษย (PLC :Professional Learning 
Community) ไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูในสถานศึกษา 

-รอยละ 80 ของครูผูสอนในสังกัดเปลี่ยนบทบาทของตนเองจาก”ครูสอน”(teacher) ไปเปน”
ครูฝก”(Coach) “ผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู”(Learning Facilitator) และตองเรียนรูทักษะใน
การทําหนาที่โดยรวมตัวกันเปนกลุมเพื่อเรียนรูรวมกันอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
 3.2. เปาหมายเชิงคุณภาพ ผูเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3  มีความรู ความสามารถตามชวงวัยตามที่หลักสูตรกําหนด ใหเปนมนุษยที่สมบูรณ 
ทั้งเกง ดี และมีคุณธรรม  
 

4. กิจกรรม 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ สถานที่ ผูรับผิดชอบ 
1 เสริมสรางความรู ตค.61 –กย.62 สพป.มหาสารคาม 

เขต 3 
นางฉัตรวิภรณ 
    สตานิคม 2 นําสูการปฏิบัติ 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ สถานที่ ผูรับผิดชอบ 
3 พัฒนากิจกรรม 
4 แนะนํา นิเทศ ตค.61 –กย.62 สพป.มหาสารคาม 

เขต 3 
นางฉัตรวิภรณ 
    สตานิคม 5 แลกเปลี่ยนเบส 

6 รายงานผล 
 
 

5.งบประมาณ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 3 จัดสรรงบประมาณ 

จํานวน  50,000  บาท  รายละเอียดดังนี้ 
 

ที ่ กิจกรรม/คําชี้แจง งบประมาณ 
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

เสริมสรางความรู 
นําสูการปฏิบัติ 
พัฒนากิจกรรม 
แนะนํา นิเทศ 
แลกเปลี่ยนเบส 
แลกเปลี่ยนเบส 

 20,000 
   5,000 
 25,000 

  20,000   
     

     - 
     - 
   25,000 

 
  5,000 
   

                (ขออนุมัติถัวจายทุกรายการ) 
6.  การประเมินผล 
 

ตัวบงชี้สภาพความสําเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใชวัด 
ผลผลิต(OUTPUTS) 
ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน 
และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดมีความรูและ
เขาใจในกระบวนการชุมชนทางวิชาชีพ หรือครูเพื่อ
ศิษย (PLC :Professional Learning Community) 
 
ผลลัพธ(OUTCOME) 
ผูเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3                มี
ความรู ความสามารถตามชวงวัยตามที่หลักสูตร
กําหนด ใหเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งเกง ดี และมี
คุณธรรม 

สังเกต/สัมภาษณ/
ตรวจสอบเอกสาร 
 
 
 
 
 
ประเมินความพึงพอใจ 

แบบสังเกต/แบบ
สัมภาษณ/แบบบันทึก 
 
 
 
 
 
แบบวัดความพึงพอใจ 

 
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
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 7.1  ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดมี
ความรูและเขาใจในกระบวนการชุมชนทางวิชาชีพ หรือครูเพื่อศิษย (PLC :Professional Learning 
Community) 
 7.2  ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด 
ไดนํากระบวนการชุมชนทางวิชาชีพ หรือครูเพื่อศิษย (PLC :Professional Learning Community) ไป
ใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูในสถานศึกษา 

7.3 ครูผูสอนในสังกัดเปลี่ยนบทบาทของตนเองจาก”ครูสอน”(teacher) ไปเปน”ครูฝก”
(Coach) “ผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู”(Learning Facilitator) และตองเรียนรูทักษะในการทํา
หนาที่โดยรวมตัวกันเปนกลุมเพื่อเรียนรูรวมกันอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

7.4 ผูเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  มีความรู 
ความสามารถตามชวงวัยตามที่หลักสูตรกําหนด ใหเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งเกง ดี และมีคุณธรรม 
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โครงการ   ประเมินและคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” 
แผนงาน   พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  
ยุทธศาสตรที่ 3    พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เปาประสงคที ่2    พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ เที่ยงธรรม  
                                          สรางขวัญกําลังใจ และสงเสริมการปฏิบัติงานไดอยางเต็มตามศักยภาพ            
หนวยงานที่รับผิดชอบ  กลุมบริหารงานบุคคลกลุมงานพัฒนาบุคลากร   
ผูรับผิดชอบ     นางฉัตรวิภรณ  สตานิคม  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 
ลักษณะโครงการ      โครงการตอเนื่อง 
ระยะเวลาดําเนินการ  1  ตุลาคม   2561 – 30  กันยายน  2562 
.................................................................................................................................................................... 
 

1.หลักการและเหตุผล 
  

 รัฐบาลใหความสําคัญกับการปฏิรูปการศึกษา เพื่อเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพคนในสังคม สิ่งสําคัญในการปฏิรูปการศึกษาประการหนึ่ง คือ การพัฒนาคุณภาพครูให
มีความเจริญกาวหนาในวิชาชีพมีมาตรฐานทัดเทียมกับนานาอารยะประเทศ จากสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป
และวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทําใหครูตองปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน ใหกาวทันตอการ
เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ เพื่อเปนครูที่มีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ 
 

       สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายเพื่อสงเสริมสรางขวัญกําลังใจ 
ใหกับครูจึงใหจัดทําโครงการ“ครูดีในดวงใจ”เพื่อสรรหาและคัดเลือกครูสายงานการสอน ผูเปนที่ศรัทธา
ยกยองยอมรับของนักเรียน เพื่อนครูและสังคม วาเปนแบบอยางของผูมีจิตวิญญาณแหงความเปนครู 
และไดทุมเทเสียสละเพื่อชวยเหลือดูแลนักเรียนอยางตอเนื่องจนเกิดผลงานเปนที่ประจักษ และสงผลตอ
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน เพื่อเปนการสนองนโยบาย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 จึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค   
 1.เพื่อสรางแรงจูงใจใหครูมีขวัญและกําลังใจในการพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพ 
 2.  เพื่อยกยอง เชิดชูเกียรติ เผยแพรผลงาน ความดี ครูผูสงผลงานดีเดนเปนที่ประจักษตอ
สาธารณชน 
 3.  เพื่อเปนแบบอยางที่ดีของครูและเด็กใหทําความดี 
 

3. เปาหมาย 
 คัดเลือกครูสายงานการสอน  ใหไดรับรางวัล “ครูดีในดวงใจ”สรางสังคมแหงการเรียนรูตลอด
ชีวิตพัฒนาคนใหมีความรู คูกับคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อรับประกาศเกียรติบัตร 
  รางวัล แบงเปน  2  ระดับ คือ  
   1.  ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
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   2.  ระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
 
 
4. กิจกรรม 
 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ ผูรับผิดชอบ 
1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ ตามปฏิทินสพฐ. 

กําหนด 
สพป.มค3 นางกัณณภัสร 

ปญญา 
2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน ตามปฏิทินสพฐ.

กําหนด 
สพป.มค3  

3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเกณฑ
การคัดเลือก ระดับสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  

ตามปฏิทินสพฐ. 
กําหนด 

สพป.มค3  

4 คณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งประเมิน
แตละประเภท ตามปฏิทินที่กําหนด 

ตามปฏิทินสพฐ. 
กําหนด 

โรงเรียนใน
สังกัด 

คณะกรรมการ 
ที่ไดรับแตงตั้ง 

5 คณะกรรมการประชุมสรุปผลการ
คัดเลือกคัดเลือก 

ตามปฏิทินสพฐ. 
กําหนด 

สพป.มค3  

6 ดําเนินการตาม ตามปฏิทินสพฐ.
กําหนด 

สพป.มค3  

7 คณะกรรมการ สรุปและรายงาน สพฐ. 
 

ตามปฏิทินสพฐ. 
กําหนด 

สพป.มค3  

 
5. งบประมาณ 
 ใชงบพัฒนาบุครากร  จํานวน 20,000  บาท  มีรายละเอียดการใชจาย  ดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/คําชี้แจง งบประมาณ 
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 
คาตอบแทน กรรมการจํานวน 4 ชุด 
ชุดละ 5 คน (คนละ 300 บาท 

6,000 6,000   

2 คาจัดทําเกียรติบัตรโลรางวัล 3,000  3,000  
3 คาเครื่องดื่มและอาหารวาง 3,000  3,000  
4 คาอาหารกลางวันคณะกรรมการ 3,000  3,000  
5 คาวัสดุและเอกสารประสารการประเมิน 5,000   5,000 
 รวมทั้งสิ้น 20,000 6,000 9,000 5,000 
 
หมายเหต ุ   งบประมาณสามารถถั่วจายไดทุกรายการ 
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6. การประเมินผล 
 

ตัวบงชี้สภาพความสําเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใชวัด 

1.  ผูเขารวมโครงการมีพฤติกรรมในการดําเนินการ
ในลักษณะที่พึงประสงค  ไมนอยกวารอยละ 80 
 

1.  สังเกตพฤติกรรม 
2.  ประเมินโครงการ 
 

1.  แบบประเมิน 
2.  แบบประเมินโครงการ 
 

2.  ผูเขารวมโครงการสามารถนําความรูไปใชใน 
การปฏิบัติงาน ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

  

 
7.ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 1.   ครูมีขวัญกําลังใจที่จะพัฒนาตนเองและพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 2.   เปนการขยายเมล็ดพันธุแหงความดีใหเพิ่มขึ้น แกโรงเรียน ชุมชน และสังคม เพื่อเปน
แบบอยาง 
ของสังคมในการสรางความดี 

3. นักเรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตรการศึกษาอยางเต็มตามศักยภาพ 
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โครงการ             ฝกอบรมครูผูชวยสูการเปนมืออาชีพประชาคมอาเซียน (สพร.) 
                           สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
แผนงาน     พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
ยุทธศาสตรที่ 3    พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เปาประสงคที่ 2    พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ เที่ยงธรรม สรางขวัญกําลังใจ  
                                          และสงเสริมการปฏิบัติงานไดอยางเต็มตามศักยภาพ 
กลุมงาน               พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลักษณะโครงการ      ใหม(ตอเนื่อง) 
ผูรับผิดชอบ            นางฉัตรวิภรณ  สตานิคม นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 
ระยะเวลาดําเนินการ     ตุลาคม 2561  – กันยายน  2562 
.................................................................................................................................................................... 
 

1.หลักการและเหตุผล 
 ตามมาตรา 78  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 

2547  บัญญัติใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดไดรับการบรรจุและแตงตั้งตามมาตรา 
45  หรือมาตรา 50     กอนการมอบหมายหนาที่ใหปฏิบัติ  ใหผูบังคับบัญชาแจงภาระงาน  มาตรฐาน
คุณภาพงาน  มาตรฐานวิชาชีพ  จรรยาบรรณวิชาชีพ  เกณฑการประเมินผลงาน  ระเบียบแบบแผน  
หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติราชการ  บทบาทหนาที่ของขาราชการในฐานะเปนพลเมืองที่ดี ตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยรวม จึงกําหนดการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย โดยการสอบแขงขันฯ และสอบคัดเลือกฯ กรณีที่มี
ความจําเปนหรือมีเหตุพิเศษ ซึ่ง ก.ค.ศ. ไดมีมติกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลเพี่อบรรจุ
เขารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ดังนั้น เพื่อใหภารกิจดังกลาวดําเนินไปตามนโยบายการศึกษาการปฏิรูประบบและการ
พัฒนาครู ใหมีจํานวนการผลิตที่สอดคลองกับความตองการ มีความรูความสามารถในการพัฒนาการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรปจจุบัน รองรับหลักสูตรใหมและการเรียนรูในโลกยุคใหม สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกําหนดภารกิจเรงดวนเพื่อเรงพัฒนาคุณภาพการศึกษาพัฒนา
ระบบความกาวหนาของครู จัดระบบการศึกษาและฝกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพครูอยางตอเนื่อง ให
ขาราชการครูที่ปฏิบัติหนาที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู 
อาทิ วินัยและการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและคานิยม มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ 
สมรรถนะวิชาชีพ รวมทั้งเจตคติตอวิชาชีพครู สิทธิประโยชนอันพึงไดรับ ตลอดจนความกาวหนาในการ
ปฏิบัติราชการในวิชาชีพครูและองคความรูทางดานวิชาการที่จําเปนตอวิชาชีพ ไดแก หลักสูตรและการ
พัฒนาหลักสูตร หลักการจัดกระบวนการเรียนรู การพัฒนาผูเรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การวิจัย
ทางการศึกษา สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา การวัดและประเมินผลทางการศึกษา ซึ่งจะทําให
ขาราชการครูบรรจุใหมมีศักยภาพพรอมที่จะเปนผูนําในการขับเคลื่อนการศึกษาอยางมีคุณภาพ
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ จึง
เห็นควรจัดทําโครงการประชุมปฏิบัติการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย สู
การเปนครูมอือาชีพ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  เปนหนวยงานการศึกษาที่จัดตั้ง
ขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  มีหนาที่ประสานการ
ระดมทรัพยากรดานตาง ๆ  รวมทั้งทรัพยากรบุคคล  เพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัดและการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา  จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาและสงเสริมขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในหนวยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาใหมีความรู  ทักษะ  เจตคติ  และ
คุณลักษณะที่พึงประสงคตามจุดมุงหมายของหลักสูตร  โดยที่การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให
บรรลุวัตถุประสงคนั้นจะตองพัฒนาบุคลากรทุกฝาย ครูเปนผูที่มีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  ซึ่งตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  บัญญัติ
ใหมีการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม  
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสมในอันที่จะทําใหการปฏิบัติหนาที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผลโดยเฉพาะอยางยิ่งครูบรรจุใหมนับวาเปนทรัพยากรที่มีคายิ่ง เพราะเปนบุคคลที่มี
บทบาทและเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาการเรียนการสอนและสื่อการเรียนรูเพื่อใหบทเรียนนาสนใจ   
ทาทาย และจูงใจใหนักเรียนใฝเรียนรู(student engagement) นําไปสูการพัฒนาคุณภาพผูเรียนและการ
ดูแลสงตอนักเรียนใหประสบผลสําเร็จในการเรียนตามแนวการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พ.ศ. 2544  จึงจัดใหมีการอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานครูผูชวยสูการเปนมืออาชีพประชาคม
อาเซียน ขึ้น 
 

 2. วัตถุประสงค  
 1. เพื่อเสริมสรางศักยภาพเชิงวิชาการของผูเขารับการพัฒนา ใหสามารถขับเคลื่อน

ยุทธศาสตรของสถานศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณและองคความรูในการจัดการเรียนการสอนของผูที่ 

เขารับการพัฒนาใหเปนผูมีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติหนาที่ไดอยางมืออาชีพ 
 3. เพื่อเสริมสรางใหผูเขารับการพัฒนาเปนผูที่มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 
 4. เพื่อเสริมสรางสัมพันธภาพระหวางผูเขารับการพัฒนา อันจะนําไปสูการสรางเครือขาย 

5. เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งดานการบริหารทรัพยากรบุคคล และเตรียมความพรอม 
สูประชาคมอาเซียน 
 

3.  เปาหมาย 

เชิงปริมาณ    
              ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 3  จํานวน  70  คน 

เชิงคุณภาพ 
              1. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงครูผูชวย ไดรับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ และสามารถจัดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพตามมาตรฐาน ไมนอยกวารอยละ 85 
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    2. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงครูผูชวย มีความพึงพอใจ และมีเจตคติ
ที่ดี  ในการประกอบวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 85 

    3. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงครูผูชวย ไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพ
และสามารถปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 85 
 

4. กิจกรรม/ ขั้นตอนการดําเนินงาน  
 4.1 เสนอขออนุมัติโครงการ  
 4.2 แตงตั้งและประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 
 4.3 แจงกลุมเปาหมายเขารับการพัฒนา 
 4.4 จัดอบรม โดยการบรรยายและอภิปราย 
 4.5 ประเมินผลการดําเนินงาน 
 4.6 รายงานผลการดําเนินงาน 
        4.7 รายละเอียดการดําเนินงาน 
 

 
5.งบประมาณ   
  5.1 งบประมาณทั้งสิ้น   70,000  บาท 
  5.2 บุคลากร ประกอบดวย ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงครู
ผูชวย  จํานวน 70 คน   วิทยากรและคณะทํางาน จํานวน 10 คน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1 เตรียมความพรอม 

 ขั้นตอนการดําเนินงาน 

จัดประชุมคณะงานและทีมวิทยากร เตรียมเอกสาร

คูมือ 

 กันยายน 2561 นางฉัตรวิภรณ   

       สตานิคม 

2 กิจกรรมที่ 2 อบรมครูผูชวยสูการเปนมืออาชีพ

ประชาคมอาเซียน 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 

1. สงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย 

มีคุณธรรมและจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 

2. ความรูระบบคาตอบแทนและสวัสดิการ 

3. ทักษะการปฏิบัติงานอยางครูมืออาชีพและ

แลกเปลี่ยนความรูแกไขปญหารวมกัน 

4 . กฎหมายเกี่ ยวของกับการปฏิบั ติ งานของ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

5. ความกาวหนาในวิชาชีพ  

 ก .ย61 .- ต .ค . 

2562 

คณะทํางานตาม

คําสั่ง สพป.มค.   

เขต 3 ที่  
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  5.3 ระยะเวลาดําเนินการ 2 วัน   
  5.4 สถานที่ดําเนินการ  - 
 
 
6.การประเมิน 
 6.1  ผลผลิต(Outputs) 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช 

รอยละของผูเขารับการอบรม ไดเขารับ 
การพัฒนา 

- รายงานการพัฒนาตนเอง 
 

- แบบประเมิน 
 

6.2  ผลลัพธ(Outcomes) 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช 

- รอยละของผูเขารับการอบรม ไดรับ      
การพัฒนาและสามารถจัดการเรียนรูได  
อยางมีคุณภาพ 
- จํานวนสถานศึกษาที่มีความเขมแข็ง 
ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
- รอยละของผูเขารับการอบรมมีความ
พอใจในความมั่นคงของการประกอบ
วิชาชีพ 
- รอยละของผูเขารับการอบรม  ไดรับ     
การพัฒนาใหมีคุณภาพและสามารถ
ปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานหรือเกณฑที่
กําหนด 

- ประเมินตามสภาพจริง 
- ประเมินตามแบบประเมิน 

- ผูบริหารสถานศึกษา 
- รายงานผลการศึกษา 

 
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ   
                7.1 ครูผูชวย ไดรับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานตําแหนง ปฏิบัติงานไดอยางมี
คุณภาพ สงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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โครงการ         จัดทําแผนอัตรากําลังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
                                    มหาสารคามเขต 3  
แผนงาน      พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน   
ยุทธศาสตรที่ 3       พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เปาประสงคที่ 2       พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ เที่ยงธรรม สรางขวัญกําลังใจ  
                                   และสงเสริมการปฏิบัติงานไดอยางเต็มตามศักยภาพ      
หนวยงานที่รับผิดชอบ       กลุมบริหารงานบุคคล 
ผูที่รับผิดชอบ      นายอภิรักษ  มูลสาร  นางฉัตรวิภรณ สตานิคม  
ระยะเวลาดําเนินโครงการ   1  ตุลาคม 2561  -  30  กันยายน  2562 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.หลักการและเหตุผล 

 การวางแผนกําลังคน คือ  กระบวนการคาดการณความตองการกําลังคนในองคการลวงหนาวา
ตองการอัตรากําลังประเภทใด  ระดับใด  จํานวนเทาใดและตองการเมื่อใด  นอกจากนี้  การวางแผน
กําลังคนยังรวมไปถึงการเปรียบเทียบกําลังคนที่มีอยูในปจจุบัน  เพื่อใหเกิดความมั่นใจวามีจํานวนและ
ประเภทบุคคลตรงตามความตองการ  โดยคุณสมบัติบุคคลนั้นตรงตามความจําเปนของงานและตอง
พรอมใชงานทันทีเมื่อหนวยงานตองการ  ดังนั้น การวางแผนกําลังคนสําหรับขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเปนกระบวนการดําเนินการจัดอัตรากําลังคนใหเหมาะสม ทั้งปริมาณและคุณภาพ  ใน
ระยะเวลาที่เหมาะสมตามความตองการของหนวยงานทางการศึกษาในตําแหนงที่เหมาะสมตรงกับ
ความรูความสามารถที่ใชในการจัดการเรียนการสอน 
  การวางแผนกําลังคนสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  นอกจากจะวางแผน 
ใหสอดคลองกับความตองการของสถานศึกษาแลว  ยังตองวางแผนกําลังคนเพื่อใชกําลังคนใหได
ประโยชนสูงสุดดวย  กลาวคือ  จะตองมีการวางแผนการกระจายกําลังคนหรือเริ่มวางแผนกําลังคน
ตั้งแตระดับสถานศึกษา  ซึ่งในปจจุบันพบวาขาราชการครูในระดับโรงเรียนหลายโรงเรียนมีสภาพ
อัตรากําลังที่ขาดแคลน  ในขณะที่ภาพรวมของอัตรากําลังไมไดสะทอนภาพดังกลาว  และหากพิจารณาใน
รายละเอียดเกี่ยวกับสาขาวิชาที่ขาราชการครูที่สําเร็จการศึกษาพบวา บางสาขาวิชาขาดแคลนครูเปน
จํานวนมาก  ดังนั้น การวางแผนกําลังคนสําหรับขาราชการครู จึงควรแกปญหาในเรื่องจํานวนและ
คุณภาพของขาราชการครู ในสถานศึกษา 
  

2.วัตถุประสงค 
1. เพื่อกําหนดมาตรการรองรับความขาดแคลนอัตรากําลังครูจากการเกษียณอายุราชการ  

และการยายกลับภูมิลําเนา 

2. เพื่อกําหนดแนวทางการบริหารงานบุคคลใหเกิดประสิทธิภาพและประโยชนสูงสุด 
                3. เพื่อใหโรงเรียน มีอัตรากําลังเพียงพอครบตามเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด  และไดรับจัดสรร
ครูสาขาวิชาเอกตามที่โรงเรียนตองการ  
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3.เปาหมาย 
 เชิงปริมาณ  
                  สถานศึกษาในสังกัด มีอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงลูกจาง
ชั่วคราว  ครบตามเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด จํานวน  145  โรงเรียน 
       เชิงคุณภาพ   
                  สถานศึกษาในสังกัด มีอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการ
เรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพ สงผลใหนักเรียนมีคุณภาพ จํานวน  145 โรงเรียน 
    
4. กิจกรรมระยะเวลาสถานที่และผูรับผิดชอบ 

ที ่
กิจกรรมสามารถไปสู

ความสําเร็จตามตัวบงชี้ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

สถานที่ ผูรับผิดชอบ 

1  เสนอขออนุมัติโครงการ   ต.ค.61 สพป.มหาสารคาม 
เขต 3 

ฉัตรวิภรณ สตา
นิคม 
และคณะ 

2 แตงตั้งคณะทํางานจัดทําขอมูล
เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหาร
อัตรากําลังสํานักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3 พิจารณา
ใหความเห็นชอบ 

พ.ย.61 

3 ดําเนินการจัดทําขอมูลใหเปน
ปจจุบันทุกเดือน 

ต.ค.61 – ก.ย.62 

4  จัดประชุมคณะกรรมการ
บริหารอัตรากําลังทุกเดือน 

ก.ย.62 

5  สรุปการดําเนินการ  
 
5.งบประมาณ 
 งบประมาณทั้งสิ้น  20,000 บาทเปนคาใชจายโดยขอถัวจายทุกรายการ ดังนี้ 
 

ที ่ รายการ 
งบ 

ประมาณ 
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 
 

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คณะกรรมการบริหารอัตรากําลัง 
สพป.มหาสารคาม เขต 3 และเขา
รวมประชุม  จํานวน  15 คน  
ประชุมเดือนละ 1 ครั้ง เปนเวลา 
12 เดือน 

 
5,400 

 
 5,400  

 2 คาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
เพื่อจัดทําขอมูลอัตรากําลัง 

 
10,000 

 
10,000 
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ที ่ รายการ 
งบ 

ประมาณ 
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
ปละ 2 ครั้ง 

3 คาวัสดุและคาจัดทําเอกสาร 4,600   4,600 
 รวมทั้งสิ้น ( สองหมื่นบาทถวน ) 20,000 10,000 5,400 4,600 

 
 
6.การประเมินผล 
 

  ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช 
1.รอยละของสถานศึกษาที่ไดรับ
การเกลี่ยอัตรากําลังเพิ่มขึ้น 
2. สถานศึกษาในสังกัดมี
ประสิทธิภาพ 
ในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น 

       ตรวจสอบจากเอกสาร 
 

แบบประเมินความ 
พึงพอใน 

 

แบบบันทึกรายงานการประชุม 
 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 

 
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
       7.1.  สถานศึกษาในสังกัด มีอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึง
ลูกจางชั่วคราว  ครบตามเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด ทุกโรงเรียน 
             7.2 สถานศึกษาในสังกัด มีอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพียงพอใน
การจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ สงผลใหนักเรียนมีคุณภาพ ทุกโรงเรียน 
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โครงการ           สรรหาและบริหารอัตรากําลังพนักงานราชการและลูกจางชั่วคราว 
แผนงาน   พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
ยุทธศาสตรที่ 3    พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เปาประสงคที่ 2    พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ เที่ยงธรรม สรางขวัญ 
       กําลังใจ และสงเสริมการปฏิบัติงานไดอยางเต็มตามศักยภาพ 
กลุมที่รับผิดชอบ   กลุมบริหารงานบุคคล 
ผูรับผิดชอบ   นายสิทธิชัย  สมเดช , นายอภิรักษ มูลสาร , นางธนพร  เคลือบสกุล  
ระยะเวลาดําเนินการ  1  ตุลาคม  2561  -   30  กันยายน  2562 
.................................................................................................................................................................... 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 

  ดวย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีมนโยบายการบริหารอัตรากําลังพนักงาน
ราชการและลูกจางชั่วคราวแนวใหม เพื่อใหการดําเนินการสรรหาและบริหารอัตรากําลังพนักงาน
ราชการและอัตราจางชั่วคราว  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 
เปนไปอยางมีระบบ เหมาะสมและมีความคลองตัวในการบริหารจัดการเปนไปดวยความถูกตอง  
รวดเร็ว  เปนธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  สงผลใหการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 
 

2.  วัตถุประสงค   
 2.1  เพื่อใหการดําเนินการสรรหาและบรรจุแตงตั้ง ถูกตอง รวดเร็ว เปนไปตาม 
หลักธรรมมาภิบาล  สนองตอบความตองการของหนวยงานในเขตพื้นที่การศึกษา 
 2.2  เพื่อสงเสริมบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ และมีจิตสํานึกในการปฏิบัติภารกิจที่
รับผิดชอบใหเกิดผลสําเร็จตามหลักการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ 
 2.3  เพื่อสนับสนุนสงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมและคุณภาพสูงมีความกาวหนา 
ในวิชาชีพ  
 2.4  เพื่อสงเสริมใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยยึดมั่น
ระเบียบวินัย จรรยาบรรณ อยางมีมาตรฐานแหงวิชาชีพ 
2.5  เพื่อสรางขวัญและกําลังใจ ในการปฏิบัติหนาที่ราชการ และสามารถพัฒนา 
การทํางานใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น 
 
3.  เปาหมาย  
     3.1   เปาหมายเชิงปริมาณ      
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 3.1.1 ไดขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความรูความสามารถเหมาะสมกับ 
ตําแหนงที่ตองการ 
 3.1.2  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาและตางเขตพื้นที่ 
การศกึษา มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่ราชการ สามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 
 
     3.2   เปาหมายเชิงคุณภาพ      
 3.2.1   บุคลากรที่ไดมีความรูความสามารถและมีประสบการณในการทํางาน  
 
4. กิจกรรมระยะเวลาสถานที่และผูรับผิดชอบ 

ที ่
กิจกรรมสามารถไปสูความสําเร็จ

ตามตัวบงชี้ 
ระยะเวลาดําเนินการ สถานที่ ผูรับผิดชอบ 

1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ ต.ค. – พ.ย.61 สพป.มค.3 อภิรักษ และ
คณะ 2 ตั้งคณะทํางาน ธ.ค.61 – ม.ค.62 สพป.มค.3 

3 ดําเนินงานตามโครงการ ม.ค. ก.ย.62 สพป.มค.3 
4 ประเมินผล  สรุปผล และรายงาน

ผลการดําเนินการ 
ส.ค. – ก.ย.62 สพป.มค.3 

 

5.  งบประมาณ 
 งบประมาณ  จํานวน  200,000  บาทจากงบพัฒนา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  มีรายละเอียดการใชจาย  ดังนี้ 

ที ่ รายการ 
 

งบประมาณ 
 

หมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1  คาวัสดุและอุปกรณสนับสนุน
โครงการ 

150,000 150,000 - - 

( ขออนุมัติถัวจายทุกรายการ ) 
 
6. การประเมินผล 
 

ตัวบงชี้สภาพความสําเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใชวัด 
   1. สํารวจความพึงพอใจในการ
ดําเนินการคัดเลือก  สอบคัดเลือก 
และการสอบแขงขัน 
    2.รายงานผลการดําเนินการเสนอ 
กศจ. / สพฐ. และ กคศ. 

1.  สังเกตพฤติกรรม 
2.  ประเมินจากโครงการ 
 
 

1.  แบบสังเกต 
2.  การประเมิน
โครงการ 

  
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
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 7.1  การดําเนินการสรรหาและบรรจุแตงตั้ง ดําเนินการเปนไปดวยความบริสุทธิ์ยุติธรรม 
ถูกตอง รวดเร็ว   เปนไปตามหลักธรรมมาภิบาล  สนองตอบความตองการของหนวยงานในเขตพื้นที่ 
การศึกษาและไดขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรูความสามารถเหมาะสมกับตําแหนง 
         7.2ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เขาสอบแขงขัน หรือผูเขารับการคัดเลือกมีความ 
พึงพอใจในการดําเนินการคัดเลือกไมต่ํากวารอยละ  80   
 
โครงการ  ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําปงบประมาณ  2562 
แผนงาน  พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
ยุทธศาสตรที่ 3   พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เปาประสงคที่ 2   พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ เที่ยงธรรม สรางขวัญกําลังใจ  
                                และสงเสริมการปฏิบัติงานไดอยางเต็มตามศักยภาพ 
กลุมที่รับผิดชอบ  กลุมงานบําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ  กลุมบริหารงานบุคคล 
ผูรับผิดชอบโครงการ นายอภิรักษ  มูลสาร ,นางกัณณภัสร  ปญญา ,นางสาวขวัญณภัทร ภาชนะวรรณ                              
ลักษณะโครงการ  ตอเนื่อง 
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม  2561-  กันยายน  2562 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  มีนโยบายสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา มุงผูรับบริการคือผูเรียนสําคัญที่สุด  โดยตระหนักถึงความสําคัญของบุคลากรใน
ฐานะที่เปนกลไกลขับเคลื่อนใหการจัดการศึกษาดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ  บุคคลากรโดยเฉพาะ
ผูบริหารการศึกษาและผูบริหารสถานศึกษาจะตองมีสมรรถนะสูง เปนผูบริหารมืออาชีพ มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอยางตอเนื่องมีผลสรุปการปฏิบัติงาน ไดขอมูลสารสนเทศที่สําคัญ มีตัวชี้วัดที่
แสดงใหเห็นผลสัมฤทธิ์ทางดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนที่พึงพอใจ ผูเรียนเปนคนดีเปน
ทรัพยากรที่มีสมรรถนะสูง เปนคนเกง อยูรวมสังคมอยางมีความสุข พรอมที่จะไดรับการพัฒนา ใฝรูใฝ
เรียนและมีความรูเทากัน การเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกยุคโลกาภิวัฒน 
   เพื่อใหสอดกับนโยบายดังกลาวและเพื่อใหการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบริสุทธิ์ ยุติธรรม ตามหลักธรรมภิ
บาล สพป.มหาสารคาม เขต 3  โดยกลุมบริหารงานบุคคลจึงกําหนดโครงการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เพื่อประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจําป
งบประมาณ  2557 
2. วัตถุประสงค  
 1. เพื่อสงเสริมขวัญกําลังใจและยกยองขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงาน
ดวยความวิริยะอุตสาหะและเปนแบบอยางที่ดี เชื่อถือได 
 2. เพื่อสรางแรงจูงใจและการปฏิบัติงานที่มุงผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สพป.มหาสารคาม เขต 3 
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 3.  เพื่อใหการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากร สพป.มหาสารคาม 
เขต 3 บริสุทธิ์ ยุติธรรมตามหลักธรรมภิบาล 
 

3. เปาหมาย 
 ดานปริมาณ 
     -  ผูบริหารการศึกษา/ผูบริหารสถานศึกษา  จํานวน   107   คน 
     -  หนวยงาน/สถานศึกษา   จํานวน   145  โรง / ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษา   12   
ศูนย 
 

4. กิจกรรม 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ ผูรับผิดชอบ 
1 แตงตั้งคณะทํางาน ตามปฏิทิน สพป.มหาสารคาม เขต 3 นส.              

ขวัญณภัทร 
2 จัดทําเครื่องมือผลการปฏิบัติงาน 

และปฏิทิน การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

ตามปฏิทิน สพป.มหาสารคาม เขต 3  

3 ดําเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

ตามปฏิทิน โรงเรียนในสังกัด  

4 สรุป/รายงานผล ตามปฏิทิน สพป.มหาสารคามเขต 3  
 
5.งบประมาณ 
          สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม  เขต  3 จํานวน 20,000 บาท รายละเอียดดังนี้ 
 

ที ่ กิจกรรม/คําชี้แจง งบประมาณ 
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
1 
2 
3 

คาชดเชยน้ํามัน(2 ครั้ง/ป) 
คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง(2 ครั้ง/ป) 
คาลวงเวลา          (2 ครั้ง/ป) 
 

10,000 
5,000 
5,000 

 

 
5,000 

 

10,000 
 

5,000 

 

 รวม 20,000 5,000 15,000  
 
6.  การประเมินผล 

ตัวบงชี้สภาพความสําเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใชวัด 
1.  ขาราชการครูไดรับขวัญและกําลังใจ  
     ในการปฏิบัติงานไมนอยกวารอยละ 80 
2.  ขาราชการครูมีพฤติกรรมในการดําเนิน  
     งานในลักษณะที่พึงประสงค 

1.  สังเกตพฤติกรรม 
2.  ประเมินโครงการ 
 
 

1.  แบบสังเกต ุ
2.  แบบประเมิน
โครงการ 

 
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
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 การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบ พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3   
 1. ดําเนินไปโดยบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปรงใส ตามหลักธรรมมาภิบาล สรางแรงจูงใจการปฏิบัติงาน
ที่มุงผลสัมฤทธิ์   
 2. นําไปสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

 

โครงการ   การจัดทําพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นต่ํากวาสายสะพาย 
และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจําป 2561-2562 

แผนงาน   พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
ยุทธศาสตรที่ 3    พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เปาประสงคที่ 2    พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ เที่ยงธรรม สรางขวัญ 
                                          กําลังใจ และสงเสริมการปฏิบัติงานไดอยางเต็มตามศักยภาพ  
หนวยงานที่รับผิดชอบ  กลุมบริหารงานบุคคล 
ผูรับผิดชอบ   นายอภิรักษ  มูลสาร  
ลักษณะโครงการ  โครงการตอเนื่อง 
ระยะเวลาดําเนินการ  1 ตุลาคม  2561– 30 กันยายน  2562 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.หลักการและเหตุผล 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  ไดตระหนักถึงความสําคัญตาม
หลักเกณฑและแนวปฏิบัติตามมาตรา 63 (2) แหงพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2546 กําหนดใหสงเสริม สนับสนุน ยกยอง และผดุงเกียรติของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
และผูปฏิบัติงานดานการศึกษาจึงมีการวางแผนการดําเนินงานเพื่อใหขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัดที่ไดรับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นต่ํากวาสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลานั้น มี
ความรูสึกภาคภูมิใจที่ไดรับพระราชทานอยางแทจริงและใหยึดถือปฏิบัติเปนแบบอยาง จึงจัดโครงการ
มอบเครื่องราชอสิริยาภรณและเหรียญจักรพรรดิมาลาประจําป 2558 

2.วัตถุประสงค 
          1.เพื่อใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดตระหนักถึงความจงรักภักดีตอสถาบัน
พระมหากษัตริย และเกิดความรัก ความสามัคคี  

2.เพื่อเปนการยกยอง เชิดชูเกียรติแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3   ที่ไดรับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณชั้นต่ํากวาสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจําป 2561-2562 

 3.เพื่อเปนการสงเสริม สนับสนุน ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายึดถือเปน
แบบอยางและเปนแนวทางในการปฏิบัติตนและปฏิบัติหนาที่ 

 

3.เปาหมาย 
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 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงลูกจางประจํา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  จํานวน  150   คน  

  

 

 

 

4. กิจกรรมระยะเวลาสถานที่และผูรับผิดชอบ 

ที ่ กิจกรรมสามารถไปสูความสําเร็จ
ตามตัวบงชี้ 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

สถานที่ ผูรับผิดชอบ 

1 โครงการ จัดทําพิธีมอบ
เครื่องราชอิสริยาภรณชั้นต่ํากวา
สายสะพายและเหรียญจักรพรรดิ
ประจํา 2561-2562 

1  วัน 

หองประชุม 
พระมิ่งเมือง 

งานทะเบียน
ประวัติ 
นางกัณณภัสร 
ปญญา 

 

5.งบประมาณที่ใช 

ที ่ กิจกรรม/คําชี้แจง งบประมาณ 
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
1 คาจัดตกแตงสถานที่ 5,000  5,000  
2 คาวัสดุ 500   500 
3 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 3,750  3,750  
4 คาปาย    750 
 รวมทั้งสิ้น (หนึ่งหมื่นบาทถวน) 10,000 - 8,750 1,250 

 

6.การประเมินผล 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช 

ผลผลิต (Output) การสังเกต และการตรวจเอกสาร แบบสัมภาษณ 

ผลลัพธ  (Outcomes) การสํารวจความพึงพอใจ แบบสํารวจความพึงพอใจ 

 

7.ผลที่คาดวาจะไดรับ 

      ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดตระหนักถึงความจงรักภักดีตอสถาบัน
พระมหากษัตริย และเกิดความรัก ความสามัคคี เพื่อความสงบของทุกคนในประเทศชาติ ซึ่งถือเปนการ
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ยกยอง เชิดชูเกียรติแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ที่ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นต่ํากวาสายสะพายและ
เหรียญจักรพรรดิมาลา ประจําป  2561-2562 
 
 
 
 
 
โครงการ           เสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพขาราชการครู 
                        และบุคลากรทางการศึกษา  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
แผนงาน พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
ยุทธศาสตรที่ 3   พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เปาประสงคที่ 2   พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ เที่ยงธรรม สรางขวัญกําลังใจ  
                               และสงเสริมการปฏิบัติงานไดอยางเต็มตามศักยภาพ 
หนวยงานที่รับผิดชอบ กลุมกฎหมายและคดี 
ผูรับผิดชอบ นางสาวนุจรีย  จันคง, นายสุธี  แสงปดสา  
ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง 
ระยะเวลาดําเนินการ ม.ค. – ก.ย. 2562 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-
2564) ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบการทุจริตเชิงรุก โดยมุงเนนการพัฒนากลไกและปรับปรุงานดาน
การปองกันการทุจริตของประเทศไทยใหมีความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อลดโอกาสการ
ทุจริตหรือทําใหการทุจริตเกิดขึ้นยากขึ้น หรือไมเกิดขึ้น โดยอาศัยทั้งการกําหนดกลไกดานกฎหมาย 
กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่นๆ และเสริมสรางการปฏิบัติงานของหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
ใหมีธรรมาภิบาล  

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) ดานที่ 6 ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเปาหมายการพัฒนาที่สําคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก 
“ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชนสวนรวม” โดยภาครัฐตองมีขนาดที่เหมาะสมกับ
บทบาทภารกิจ และพรอมที่จะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลาการวางระบบ
บริหารราชการแบบบูรณาการ การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ การ
ตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตางๆ ใหทันสมัยเปนธรรมและ
เปนสากล พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ การปรับปรุงการบริหารจัดการ
รายไดและรายจายของภาครัฐ  

ยุทธศาสตรชาติที่การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment) เปนการประยุกตแนวคิดของการประเมินคุณธรรมการ
ดําเนินงาน (Integrity  Assessment) ขององคการตางประเทศที่ประสบความสําเร็จคือ องคการ
ตอตานการทุจริต (Anti-Corruption  and Civil Rights Commission: ACRC) จากสาธารณรัฐเกาหลี 
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และบูรณาการเขากับดัชนีวัดความโปรงใสของสํานักงาน ป.ป.ช. โดยไดกําหนดเปนกรอบแนวคิดการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ และสังเคราะห เปน
องคประกอบหลักที่สําคัญและจําเปนในการประเมิน 
 เพื่อเปนการสนองนโยบายของชาติ นโยบายของรัฐบาล ในการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต  และการสงเสริมใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ จึงเปนเรื่องที่สําคัญและจําเปน  
 
 
 

2. วัตถุประสงค 
2.1 เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่ใชในการ

ปฏิบัติงาน 
2.2 เพื่อใหผูเขารับการอบรมปฏิบัติราชการไดอยางมีประสิทธิภาพเกิดประโยชนสูงสุดแก

ราชการและเปนแบบอยางที่ดีใหแกสังคม 
2.3 เพื่อเปนการเสริมสรางวินัย และลดการกระทําผิดวินัยแกขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
2.4 เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนในการ

บริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
2.5 เพื่อขจัดปญหาความขัดแยงในการปฏิบัติหนาที่ราชการ อันนําไปสูการฟองรองในคดี

ปกครอง 
3. กลุมเปาหมาย  รวมทั้งสิ้น 200 คน 
 

4. กิจกรรมระยะเวลาสถานที่และผูรับผิดชอบ 

ที ่
กิจกรรมสามารถไปสูความสําเร็จตามตัว

บงชี้ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

สถานที่ ผูรับผิดชอบ 

1 อบรมใหความในเรื่องวินัยและดําเนินการ
ทางวินัยโดยวิทยากรจากสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
ศูนยเครือพัฒนาคุณภาพการศึกษา   

มกราคม – 
กันยายน 
2562 

ศูนยพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา  4   

จุด 

กลุมกฎหมาย
และคดี 
 

 

5. งบประมาณ  จํานวน  50,000  บาท 

ที ่ กิจกรรม/คําชี้แจง 
งบ 

ประมาณ 
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
1 คาสถานที่ 8,000  8,000  
2 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 200 คน 20,000  20,000  
3 คาวิทยากร 16,000 16,000   
4 คาเอกสาร 4,000   4,000 
5 คาวัสดุอุปกรณ 2,000   2,000 
 รวมทั้งสิ้น (หาหมื่นบาทถวน) 50,000 16,000 28,000 6,000 
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6. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 1.  ผูเขารับการอบรมมีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับการคุณธรรมจริยธรรมวินัย  การรักษาและ
ความโปรงใสในการทํางาน 
 2.  ผูเขารับการอบรมมีศักยภาพ  ประสิทธิภาพและมีความเจริญกาวหนาในการทํางานมากขึ้น
 3.  ผูเขารับการอบรมมีทักษะความรูเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมวินัย  การรักษาวินัยและความ
โปรงใสในการทํางาน 
         4. ผูเขารับการอบรมมีการเสริมสรางและพัฒนาจิตสํานึกแกผูเขารับการอบรมในการปฏิบัติ
หนาที่   
โครงการ      พัฒนาสงเสริมประสิทธิภาพขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                               ที่ไดรับการแตงตั้งหรือเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการ,ชํานาญการพิเศษและ 
                               เชี่ยวชาญ 
แผนงาน  พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
ยุทธศาสตรที่ 3   พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เปาประสงคที่ 2   พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ เที่ยงธรรม สรางขวัญกําลังใจ  
                               และสงเสริมการปฏิบัติงานไดอยางเต็มตามศักยภาพ 
หนวยงานที่รับผิดชอบ กลุมงานวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง 
ผูรับผิดชอบโครงการ นางฉัตรวิภรณ  สตานิคม  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิศษ 
ลักษณะโครงการ          โครงการตอเนื่อง 
ระยะเวลาดําเนินการ  ตุลาคม  2561   -   กันยายน  2562 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  มีหนาที่สําคัญประการหนึ่งใน
การดําเนินการสงเสริมประสิทธิภาพ ขาราชการครูและบุคลากรในสังกัด ใหมีความกาวหนาในวิชาชีพ
และใหมีหรือใหเลื่อนวิทยฐานะใหสูงขึ้น เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาไดบริหารจัดการศึกษาที่
สนองนโยบายและมาตรฐานการจัดการศึกษาแหงชาติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีความศรัทธาในวิชาชีพ
ใหเปนที่ยอมรับและมีผลงานที่ปรากฏชัดเจน ตลอดจนเปนแบบอยางที่ดี ที่ควรจะไดรับการยกยองใน
การที่จะเสริมสราง และพัฒนาผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมีการติดตาม
ประเมินผลอยางเปนระบบ 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  ซึ่งไดจัดทําโครงการนี้ เพื่อ
พัฒนาสงเสริมประสิทธิภาพขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหดําเนินการจัดทําผลงานทาง
วิชาการไดอยางถูกตอง  เพื่อใหไดรับการแตงตั้งหรือเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น อยางมีระบบและไดรับการ
พัฒนาอยางตอเนื่องสูครูมืออาชีพตอไป 
 
2. วัตถุประสงค       
 -เพื่อสนับสนุนสงเสริมใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถจัดทําผลงานทาง
วิชาการที่อยางถูกตองตามหลักเกณฑที่  ก.ค.ศ.กําหนด  เพื่อใหไดรับวิทยฐานะสูงขึ้น และไดรับการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
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3. เปาหมาย 
 3.1. เปาหมายเชิงปริมาณงาน  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่มีความรู
ความสามารถในการจัดทําผลงาน ทางวิชาการ  จํานวน  80  คน 
 3.2. เปาหมายเชิงคุณภาพ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
จํานวน  80  คน 
 
 
 
4. กิจกรรม 
 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา

ดําเนินการ 
สถานที่ ผูรับผิดชอบ 

1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ  พฤศจิกายน 2561 สพป.มหาสารคาม 
เขต 3 

นางฉัตรวิภรณ 
    สตานิคม 2 ตั้งคณะทํางาน  กุมภาพันธ  2562 

3 ดําเนินการจัดอบรม  เมษายน  2562 
4 สรุปผล และรายงานผล  มิถุนายน 2562 
  
5.งบประมาณ 

          สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 3 จัดสรรงบประมาณ 
จํานวน  30,000  บาท  รายละเอียดดังนี้ 

 

ที ่ กิจกรรม/คําชี้แจง งบประมาณ 
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
1 
2 
3. 

จัดทําเอกสารประกอบการประชุม 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
คาอาหารกลางวัน*อาหารวาง 

 10,000 
 10,000 
 10,000 

     
7,200 

     

     - 
     - 

   
10,000 

10,000 
  2,800 

   

 รวมทั้งสิ้น (สามหมื่นบาทถวน) 30,000 7,200 10,000 12,800 

    (ขออนุมัติถัวจายทุกรายการ) 
 
6.  การประเมินผล 
 

ตัวบงชี้สภาพความสําเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใชวัด 
1.  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เขารับ
การพัฒนามีความรู ความเขาใจ ในการบริหารการจัด
การศึกษา และการเรียนการสอนรอยละ 80 
2.  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับ

1.  สังเกตพฤติกรรม 
 
 
2.  ประเมินจากโครงการ 

1.  แบบสังเกต 
 
 
2.  การประเมิน
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การพัฒนาอยางมีคุณภาพ สนองนโยบาย สพฐ.  
 

โครงการ 

 
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ   
 7.1  ผูเขารับการพัฒนามีความรูความสามารถในการจัดทําผลงานทางวิชาการไดอยางถูกตอง 
 7.2  ผูเขารับการพัฒนา มีความกาวหนาในวิชาชีพ ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องเปนระบบ
และพัฒนาตนเองสูครูมืออาชีพ 
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ชื่อโครงการ                 ติดตามประชากรวัยเรียน ตาม ทร.14  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
                               ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 
แผนงาน                    พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
ยุทธศาสตรที่ 4  ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
เปาประสงคที่ 1  นักเรียนทุกคนไดรับโอกาสและความเสอมภาคในการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ                              
กลุมที่รับผิดชอบ  กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาวรุงฤทัย  บุญมาศ นางสาวปยนันท  รักขันแสง  
ลักษณะโครงการ  โครงการตอเนื่อง 
ระยะเวลาดําเนินงาน   ตุลาคม 2561  – กันยายน 2562   
 
๑. หลักการและเหตุผล                           

             พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที๒่) พ.ศ.๒๕๔๕     
และ(ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๕๓  มาตรา ๑๗ กําหนดไววาใหมีการศึกษาภาคบังคับเกาป โดยใหเด็กซึ่งมีอายุยางเขา
ปที่เจ็ดเขาเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจนอายุยางเขาปที่สิบหก เวนแตสอบไดชั้นปที่เกาของการศึกษาภาค
บังคับหลักเกณฑและวิธีการนับอายุใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง และมาตรา ๑๑ กําหนดวาบิดา 
มารดา หรือผูปกครองมีหนาที่จัดใหบุตรหรือบุคคลซึ่งอยูในความดูแลไดรับการศึกษาภาคบังคับตามมาตรา ๑๗ 
และตามกฎหมายที่เกี่ยวของตลอดจนใหไดรับการศึกษา นอกเหนือจากการศึกษาภาคบังคับตามความพรอม
ของครอบครัว สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดประกาศนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
รับนักเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปการศึกษา ๒๕๕9 ที่สอดคลองกับเจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และ(ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๕๓  พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับพ.ศ.
๒๕๔๕ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๐ นโยบายรัฐบาล
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและความตองการของประชาชนเพื่อใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาทั่วถึงและไดรับ
การพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ และเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกําหนดเวลาของหลักสูตร                                                         
            การศึกษาภาคบังคับ จึงมีความสําคัญอยางยิ่งตอการวางรากฐานชีวิตของบุคคลใหเปนมนุษยที่
สมบูรณทั้งรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา มีความรูคูคุณธรรม วัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยู
รวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 จึงไดจัดทําโครงการ
ดังกลาวขึ้น 

๒. วัตถุประสงค 
            ๒.๑ เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหโรงเรียนจัดทําสํามะโนประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑการศึกษา 
ภาคบังคับตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับพ.ศ.๒๕๔๕ และแกไขเพิ่มเติมทุกฉบับ   
           ๒.๒ เพื่อเกณฑเด็กวัยการศึกษาภาคบังคับ เขาเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ไดครบ ๑๐๐%  
 2.3  เพื่อสํารวจจํานวนประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการและความตองการศึกษาตอของนักเรียน 
ปการศึกษา 2562 
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           ๒.4  เพื่อสนองนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบาย 
กระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของรัฐบาลที่ใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึงและไดรับการพัฒนา
อยาง เต็มตามศักยภาพ 
๓. เปาหมาย       
           ๓.๑ เปาหมายเชิงปริมาณ 
               ๓.๑.๑ มีขอมูลประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการตาม ทร.14  
               ๓.๑.๒ โรงเรียนในสังกัด จํานวน 145 โรง สามารถเกณฑเด็กเขาเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑    
ไดครบ รอยละ 100  ทุกโรง 
               ๓.๑.๓ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีฐานขอมูลประชากรวัยเรียนตาม ทร.14  เพื่อการวางแผน
และติดตาม รอยละ 100                             
           ๓.๒ เปาหมายเชิงคุณภาพ    
               ๓.๒.๑ เด็กทุกคนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง และไดรับการพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ    
               ๓.๒.๒ โรงเรียนในสังกัด จํานวน 145 โรง สามารถดําเนินการตามพระราชบัญญัติ 
การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕  ไดอยางถูกตอง 

๔. กิจกรรมดําเนินการ 
         ๔.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ประสานกับสํานักทะเบียนราษฎร
ในเขตพื้นที่บริการเพื่อดําเนินการปริ๊นทขอมูลประชากรวัยเรียน ที่เกิดป พ.ศ. 2555 

4.2 แจงโรงเรียนทําสํามะโนประชากรวัยเรียนเด็กที่มีอายุถึงเกณฑการศึกษาภาคบังคับ 
         ๔.2 โรงเรียนจัดทําขอมูลประชากรวัยเรียนตาม ทร.14 ในเขตพื้นที่บริการตนเอง 
  ๔.3 สพป.มหาสารคาม เขต .3 ติดตามผลการดําเนินงานโครงการ 
         ๔.4 โรงเรียนสรุป / รายงานผลการดําเนินงานโครงการรายโรงเรียนตามแบบฟอรม        
         ๔.5 สพป.มหาสารคามเขต 3 สรุปและรายงานผลการดําเนินงานโครงการ    
 
 ๕. งบประมาณ 
                      ปงบประมาณ 2562  จํานวน  20,000  บาท  (สองหมื่นบาทถวน)   
 

รายการ 
งบประมาณ จําแนกตามรายการ 

  คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
๑. คาตอบแทนลวงเวลา 8 คน 10 วัน 

 
16,000 16,000   

2 . คาวัสดุ และคาจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ตามโครงการ (คัดสําเนา ทร.14 และรายงาน) 

4,000   4,000 

รวม 20,000 16,000 - 4,000 

หมายเหตุ   ถัวจายทุกรายการ 
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๖. การประเมินผล     

  ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
๑. สพป.มค.เขต 3 และโรงเรียน 145 โรงเรียน มีขอมูล
ประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการตาม ทร.14 รอยละ 100  
๒. โรงเรียนในสังกัด จํานวน 145 โรง สามารถเกณฑเด็กเขา
เรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑  ไดครบ รอยละ 100  ทุกโรง 

- การสอบถาม 
 
- การสํารวจ 
 

- แบบสอบถาม 
 
- แบบสํารวจ 
 
 

 

๗. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

          ๗.๑ โรงเรียนทุกโรงมีขอมูลประชากรวัยเรียนเด็ก ที่มีอายุถึงเกณฑการศึกษาภาคบังคับ 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.๒๕๔๕ สนับสนุนใหเด็กดอยโอกาสไดรับโอกาสทางการศึกษา  
ทุกคน 
        ๗.๒ เด็กวัยการศึกษาภาคบังคับ เขาเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ไดครบ ๑๐๐%  
        ๗.๓ สนองนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และ
นโยบายของรัฐบาลที่ใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึงและไดรับการพัฒนาอยาง  เต็มตามศักยภาพ 
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โครงการ   การพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนสูความยั่งยืน 
แผนงาน พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
ยุทธศาสตรที่ 4   ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
เปาประสงคที ่1   นักเรียนทุกคนไดรับโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาที่มี 
                                         คุณภาพ 
หนวยงานที่รับผิดชอบ  กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ   นางสาวรุงฤทัย  บุญมาศ  นางสาวสุดคนึง  ศิริงาม 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม 
ระยะเวลาดําเนินการ  1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
  
 

1. หลักการและเหตุผล 
การพัฒนาคนใหมีคุณภาพนั้นตองเริ่มตั้งแตเด็ก เพราะเด็กจะตองเติบโตเปนผูใหญและดํารงชีวิตอยูใน

สังคมตอไป การที่จะพัฒนาเด็กนั้นสถาบันครอบครัวเปนสถาบันแรกที่สรางเสริมและปลูกฝงคุณธรรมและการ
ดํารงชีวิต แตในปจจุบันผูปกครองสวนใหญตองไปประกอบอาชีพหาเลี้ยงครอบครัวเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ
การการครองชีพสูงขึ้นไมมีเวลาจะพบปะสั่งสอนอบรมลูกไดอยางเพียงพอ การอบรมและปลูกฝงคุณธรรม
จริยธรรมจึงเปนหนาที่ของโรงเรียน ดังนั้นการที่จะพัฒนานักเรียนใหเปนบุคคลที่มีคุณภาพทั้งทางดาน รางกาย 
จิตใจ สติปญญา ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม โดยผายกระบวนการศึกษา ทําหนาที่สงเสริม สนับสนุน 
ปองกันและชวยเหลือแกปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นกับนักรเยนเพื่อที่จะพัฒนานักเรียนใหมีวิถีชีวิตที่เปนสุขตามที่
สังคมมุงหวังได 
 ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน เปนกระบวนการดําเนินงานอยางมีขั้นตอนพรอมดวยวิธีการและ
เครื่องมือการทํางานที่ชัดเจน โดยมีผูบริหารสถานศึกษาและครูที่ปรึกษาเปนบุคลากรหลักในการดําเนินการ ครู
ที่ปรึกษาจะตองรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล วิเคราะหขอมูลทั้งหมดที่ไดจากการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 
แลวนําผลที่ไดมาจําแนกตามเกณฑการคัดกรอง แยกเปนกลุมปกติ กลุมเสี่ยง และกลุมปญหา ดังนั้น ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน ใหมีความสมบูรณพรอมอยางเปนองครวม ทั้งดานรางกาย สติปญญา ความรู
ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนใหมีทักษะในการดํารงชีวิต จึงจําเปนที่ทุกโรงเรียน และสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ในฐานะหนวยงานที่ตองรับผิดชอบในการสรางเสริม
คุณภาพชีวิตผูเรียน และแกวิกฤติสังคม จึงนําระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนมาประยุกตใชและพัฒนาให
เหมาะสมกับบริบทของแตละโรงเรียน  
  

2. วัตถุประสงค 
2.1 เพื่อใหการดําเนินงานดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนไปอยางมีระบบ มีประสิทธิภาพ  

2.2 เพื่อใหโรงเรียน กรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชน องคกรและหนวยงานที่เกี่ยวของ  
มีการทํางานรวมกัน โดยผานกระบวนการทํางานที่ชัดเจน มีรองรอยหลักฐานการปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบ
และประเมินผลได  

2.3 เพื่อขับเคลื่อนระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใหมีความเขมแข็ง สามารถเปนกลไกสําคัญใหพัฒนา 
คุณภาพนักเรียนไดอยางเทาทัน ทั่วถึง ถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ 
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3. เปาหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
 3.1.1 ครู ผูรับผิดชอบระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน จํานวน 145 โรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน 
จํานวน 145 คน 
 3.1.2 เจาหนาที่ธุรการโรงเรียน จํานวน 145 คน 
 3.1.2 คณะกรรมการดําเนินงานและคณะวิทยากร 15 คน 
 3.2  เชิงคุณภาพ  

3.2.1 นักเรียนไดรับการดูแลชวยเหลืออยางทั่วถึงและตรงตามสภาพปญหา 
3.2.2 สัมพันธภาพระหวางครูกับนักเรียนเปนไปดวยดีและอบอุน 
3.2.3 นักเรียนรูจัดตนเอง ควบคุมตนเองได มีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ (EQ) ความเกง (IQ)  

คุณธรรมจริยธรรม (MQ) ความมุงมั่นและเอาชนะอุปสรรค (AQ) 
    
4. กิจกรรมและการดําเนินงาน 
         4.1 อบรมการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา และพัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูล
นักเรียน รายบุคคล  

4.1.1แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและประชุมวางแผนการดําเนินงาน 
4.1.2ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานและคณะวิทยากร เพื่อวางแผนการจัดอบรม  
 

5. กิจกรรมระยะเวลาสถานที่และผูรับผิดชอบ 

ที ่
กิจกรรมสามารถไปสู

ความสําเร็จตามตัวบงชี้ 
ระยะเวลาดําเนินการ สถานที่ ผูรับผิดชอบ 

1 อบรมการพัฒนาระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนใน
สถานศึกษา และพัฒนาระบบ
การจัดเก็บขอมูลนักเรียน
รายบุคคล 
     - แตงตั้งคณะกรรมการ

ดําเนินงานและประชุมวาง 

กุมภาพันธ – มีนาคม 

2562 

 

 

 

มีนาคม 2562 

สพป.

มหาสารคาม 

เขต 3 

 

รุงฤทัย และคณะ 

 

 

2 แผนการดําเนินงาน 
     -ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงานและคณะวิทยากร 
เพื่อวางแผนการจัดอบรม     
จัดอบรม จํานวน 2 รุน 
 

มีนาคม – เมษายน 

2562 
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6. งบประมาณ  50,000 บาท  มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ที ่ รายการ งบประมาณ 
หมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
1. 
 
 
 
 
 
 

2. 
 
 

3. 
4. 
5. 
 

อบรมการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนในสถานศึกษา และพัฒนาระบบ
การจัดเก็บขอมูลนักเรียนรายบุคคล    
   -คาอาหารวางและเครื่องดื่มและ
คาอาหารกลางวันคณะกรรมการ
ดําเนินงานและวิทยากร จํานวน 
 15 x 130 x 1   
-คาอาหารวางและเครื่องดื่มและคาอาหาร
กลางวันผูเขารับการอบรม จํานวน 290 
x 130 x 1   
คาวิทยากร 
คาเอกสารประกอบการประชุม 300 ชุด 
คาจัดทําปายอบรม 
คาวัสดุ 

 
 
 

1,950 
 
 
 

37,700 
 
 

3,600 
4,500 
1,200 
1,050 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,600 
 
 
 

 
 
 

1,950 
 
 
 

37,700 
 
 
 

4,500 
1,200 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,050 

รวมทั้งสิ้น 50,000 3,600 45,350 1,050 
หมายเหตุ  ขอถัวจายทุกรายการ 
 

7. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช 

1. ทุกสถานศึกษามีการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนอยางทั่วถึงและตรงตามสภาพ
ปญหา 
2. รอยละ 100 ของสถานศึกษามี
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

- รวบรวมขอมูล 
- การายงานผล 
 

-แบบเก็บขอมูล 
-เอกสารรายงาน 
 

 
8. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

8.1 อัตราการออกกลางคันของนักเรียนลดนอยลง 
8.2 ครู ผูปกครอง และเด็กนักเรียนในสถานศึกษา มีความสัมพันธอันดี เพื่อใหนักเรียนสามารถเรียน

ไดอยางมีความสุข 
8.3 ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ระบบสงเสริมความประพฤตินักเรียน และระบบคุมครองนักเรียน 

รวมทั้งการสรางภูมิทางสังคม เชื่อมโยงสัมพันธกับความตองการเปนรายบุคคล 
8.4 ผูเรียนไดรับการสนับสนุน สงเสริม ใหรูจัดตนเอง ควบคุมตนเองได มีการพัฒนาความฉลาดทาง 

อารมณ (EQ) ความเกง (IQ) คุณธรรมจริยธรรม (MQ) ความมุงมั่นและเอาชนะอุปสรรค (AQ) 
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ชื่อโครงการ   ติดตามการพัฒนาผูเรียนในสถานศึกษาและพัฒนาศักยภาพการ 

ดําเนินงานพัฒนาผูเรียนกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

ประถมศึกษามหาสารคามเขต 3 

แผนงาน พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
ยุทธศาสตรที่ 4   ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
เปาประสงคที ่1   นักเรียนทุกคนไดรับโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาที่มี 
                                         คุณภาพ 
กลุมที่รับผิดชอบ   กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา  

ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาวรุงฤทัย  บุญมาศ , นางสาวสุภาวดี  แสนภักดี   

ลักษณะโครงการ  โครงการใหม 

ระยะเวลาดําเนินงาน   1 ตุลาคม 2561-30กันยายน 2562 
 

 

1.  หลักการและเหตุผล 

การพัฒนานักเรียนใหเปนบุคคลที่มีคุณภาพทั้งทางดานรางกาย จิตใจ สติปญญา ความสามารถ         

มีคุณธรรม จริยธรรมและมีวิถีชีวิตที่ เปนสุขตามที่สังคมมุ งหวัง โดยผานกระบวนการทางการศึกษา

นั้น  นอกจาก  จะดําเนินการดวยการสงเสริม สนับสนุนนักเรียนแลว  การปองกันและการชวยเหลือ แกปญหา

ตาง ๆ ที่ เกิดขึ้นกับนักเรียนก็เปนสิ่งที่สําคัญประการหนึ่งของการพัฒนา  เนื่องจากสภาพของสังคมที่

เปลี่ยนแปลงไปอยางมากทั้งดานการสื่อสาร เทคโนโลยีตางๆ ซึ่งนอกจากจะสงผลกระทบตอผูคนในเชิงบวก

แลว  ในเชิงลบก็มีปรากฏเชนกัน เปนตนวา  ปญหาทางเศรษฐกิจ  ปญหาการระบาดของสารเสพติด  ปญหา

การแขงขันในรูปแบบตาง ๆ  ปญหาครอบครัวที่ทําใหเกิดทุกข ความวิตกกังวล ความเครียด มีความปรับตัวที่

ไมเหมาะสม หรืออื่น ๆ ที่เปนผลเสียตอสุขภาพจิตและสุขภาพกายของทุกคน ที่เกี่ยวของ   

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ไดตระหนักและเห็นความสําคัญเปน

อยางยิ่งที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภายใตโครงสรางของหนวยงานสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน  ประกอบดวย หนวยงานระดับปฏิบัติ ไดแก สถานศึกษาและหนวยงานสนับสนุน  สํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  จึงมีบทบาทหนาที่รวมกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  จําเปนจะตองมี

บุคลากรที่มีคุณภาพมีขวัญ กําลังใจในการปฏิบัติงาน ในระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  และ

สถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน ใหสําเร็จลุลวงตามเปาหมายที่ตั้งไว  การพัฒนาการศึกษาเพื่อใหเด็กไทย เกง 

ดี มีความสุข  มีกระบวนการสําคัญในการพัฒนาใหขับเคลื่อนไดสิ่งหนึ่งก็คือ  ครูดี และนักเรียนดี  จะเปน

แบบอยางที่ดีแกเด็กนักเรียนทั่วไป  ตลอดจนเปนศรัทธายอมรับของเด็ก   ชุมชนและสังคม  การยกยองเชิดชู

เกียรติ  จึงเปนการที่จะสรรหาและคัดเลือกนักเรียน  คัดเลือกสถานศึกษา  และการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา  

ทีมีผลงานเปนที่ปรากฏและเปนที่รักของ  ครู  และชุมชน   ทําประโยชนตอทางราชการ  อีกทั้งยังเปนการ

ชวยเหลือเด็กนักเรียนที่อยูในสภาพยากลําบาก ทั้งนี้ ความสําเร็จของงาน ตองอาศัยการมีสวนรวม ทั้งการรวม
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ใจ รวมคิด รวมทําของคนทุกคนที่มีสวนเกี่ยวของ ไมวาจะเปนขาราชการและบุคลากรทางการศึกษา บุคลากร

ในโรงเรียนทุกระดับ ผูปกครอง หรือชุมชนเพื่อการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางใกลชิดดวยความรักความเมตตา

ที่มีตอศิษย  และภาคภูมิใจในบทบาทที่มีสวนสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนใหเติบโต งอกงาม 

เปนบุคคลที่มีคุณคาของสังคมตอไป   
 

2.   วัตถุประสงค 

2.1  เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูอยางมีความสุขและไดรับการสงเสริมพัฒนาเต็มศักยภาพอยางรอบดาน 
2.2  เพื่อใหนักเรียนไดรับการสงเสริม สนับสนุน ชวยเหลือและแกไขปญหาตรงตามสภาพปญหา 
2.3  เพื่อสรางแรงจูงใจใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกําลังใจในการพัฒนางานใหมี 

ประสิทธิภาพ 

          2.3  เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติ  ผูที่มีผลงานดีเปนที่ประจักษ 

        2.4  เพื่อเผยแพรผลงาน  ความดี  เชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตอ

สาธารณชน 

2.5 เพื่อสรางวัฒนธรรมองคกรที่ดีงาม   
2.6  เพื่อสงเสริมใหนักเรียนแขงขันกันสรางความดีในทุก ๆ ดาน  สามารถเปนแบบอยางที่ดีของสังคม 
2.7 เพื่อติดตามการดําเนินงานการพัฒนาผูเรียนตามภารกิจของกลุมสงเสริมการจัดการศึกษาใหการ 

ดําเนินงานของสถานศึกษาใหบรรลุวัตถุประสงคและมีประสิทธิภาพ 

           2.8 เพื่อใหบุคลากรไดรับพัฒนาสมรรถนะอยางตอเนื่อง และใหเห็นถึงศักยภาพ และสามารถ ดึง
ศักยภาพของตนเองมาใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

3.  เปาหมาย 

     3.1เชิงปริมาณ 
   3.1.1 รอยละ 80 ของนักเรียนที่ไดรับรางวัล หรือผลงานที่เขารับการพิจารณาคัดเลือกแตละสาขา 

ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ระดับจังหวัดและ ระดับประเทศ 

3.1.2 รอยละ 80 ของสถานศึกษาที่ไดรับรางวัล หรือผลงานที่เขารับการพิจารณาคัดเลือกแตละ 

สาขาในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด และ ระดับประเทศ 

      3.1.3 รอยละ 80 ของนักเรียนที่อยูในสภาพยากลําบากไดรับการชวยเหลือตรงตามสภาพปญหา 

      3.1.4 รอยละ 80 ของโรงเรียนที่ไดรับการติดตามการดําเนินงานพัฒนาผูเรียนตามภารกิจกลุม

สงเสริมการจัดการศึกษาบรรลุตามวัตถปุระสงคและมีประสิทธิภาพ 

 3.1.5  รอยละ 80 ของบุคลากรไดรับการพัฒนาในการเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

 3.1.6 กลุมสงเสริมการจัดการศึกษามีผลการสรุปการติดตามดําเนินงานพัฒนาผูเรียนตามภารกิจกลุม

สงเสริมการจัดการศึกษา เพื่อสงเสริมและพัฒนา รอยละ 80 ของภารกิจกลุม 
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     3.2 เชิงคุณภาพ 

  3.2.1 นักเรียนที่ไดรับรางวัล หรือผลงานที่เขารับการพิจารณาคัดเลือกแตละสาขา 

ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ระดับจังหวัดและ ระดับประเทศ 

3.2.2 ครู สถานศึกษาที่ไดรับรางวัล หรือผลงานที่เขารับการพิจารณาคัดเลือกแตละ 

สาขาในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด และ ระดับประเทศ 

          3.2.3 นักเรียนที่อยูในสภาพยากลําบากไดรับการชวยเหลือตรงตามสภาพปญหา 

 3.2.4  โรงเรียนไดรับการติดตามการดําเนินงานตามภารกิจกลุมสงเสริมการจัดการศึกษาบรรลุตาม

วัตถุประสงคและมีประสิทธิภาพ 

 3.2.5 บุคลากรกลุมสงเสริมการจัดการศึกษาไดรับการพัฒนาสมรรถนะอยางตอเนื่อง สามารถเพิ่ม

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

3.2.6 กลุมสงเสริมการจัดการศึกษามีผลการสรุปการติดตามดําเนินงานพัฒนาผูเรียนตามภารกิจ 

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา เพื่อใชเปนฐานขอมูลในการดําเนินการสงเสริมและพฒันากิจกรรมพัฒนาผูเรียน

อยางมีประสิทธิภาพ  

4.  กิจกรรมและวิธีการดําเนินงาน  

       กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

 1.การคัดเลือกทุนนักเรียน 
 2.การชวยเหลือเด็กนักเรียนที่อยูในสภาพยากลําบาก 
 3.การประกวดคัดเลือกกิจกรรมตาง  
 4.การประกวดคัดเลือกนักเรียนดีเดน  
 5.อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลลากรกลุมสงเสริมการจัด 
    การศึกษา 
 6.การนิเทศติดตามกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและภารกิจกลุม 
    สงเสริมการจัดการศึกษา  

7. สรุปผลและรายงานผลการดําเนินงาน 

ตุลาคม 2561 - 

กันยายน 2562 

 

 

กลุมสงเสริม 

การจัดการศึกษา 

 

6.  งบประมาณ       จํานวน 30,000 บาท   (สามหมื่นบาทถวน) 

 

กิจกรรมการดําเนินการ 

งบประมาณ 

ที่ใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวด 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ 

ภารกิจกลุมสงเสริมการจัดการศึกษาที่ไม

งบประมาณสนับสนุน 

  1.  การคัดเลือกทุนนักเรียน 

    - การประเมินคัดเลือกนักเรียนรับทุน/บาน

น้ําใจ 

 

 

3,000 

 

 

 

 

2,000 

 

 

 

 

1,000 
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กิจกรรมการดําเนินการ 

งบประมาณ 

ที่ใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวด 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ 

    - การติดตามนักเรียนทุน 

 2.การติดตามชวยเหลือเด็กนักเรียนที่อยูใน
สภาพยากลําบาก 

 3.การประกวดคัดเลือกกิจกรรมตาง  
 4.การประกวดคัดเลือกนักเรียนดีเดน  
 5.อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลลากรกลุมสงเสริม

การจัดการศึกษา 
      - หลักสูตรการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ที่ทันสมัย 

      -การศึกษาดูงาน 
      -การพัฒนาศักยภาพการรายงานผลการ

ดําเนินงาน สรุปผล และวิจัย 

2,000 

 

2,000 

3,000 

10,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,000 

2,000 

3,000 

2,000 

 

1,000 

1,000 

7,000 

 

 

 

 

 

 

 6.การนิเทศติดตามภารกิจกลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา  

     - ลูกเสือ – เนตรนารี 
     - ยุวกาชาด 
     - โครงการพระราชดําริ 
      - การรับนักเรียน 
      - ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
     - งาน ฉก.ชน. 
      - อื่นๆที่เกี่ยวของ 

10,000 7,000 3,000  

รวมทั้งสิ้น 30,000 15,000 15,000  

หมายเหตุ  ขอถัวจายทุกรายการ 

 

7.  การประเมินผล   

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือที่ใชวัดและ

ประเมินผล 

1.รอยละ 80 ของนักเรียนที่ไดรับรางวัล 
หรือผลงานที่เขารับการพิจารณาคัดเลือกแตละ

สาขาในระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ระดับ

จังหวัดและ ระดับประเทศ 

 

แบบสอบถาม/เอกสาร

ผลงาน 

กรอกแบบสอบถาม/สังเกต 

 

แบบคําขอ/เอกสาร

ผลงาน/คณะ 

แบบสอบถาม/สัมภาษณ 
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ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือที่ใชวัดและ

ประเมินผล 

2.รอยละ 80 ของสถานศึกษาที่ไดรับ 
รางวัล หรือผลงานที่เขารับการพิจารณา

คัดเลือกแตละสาขาในระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ระดับจังหวัด และ ระดับประเทศ 

3. รอยละ 80 ของนักเรียนที่อยูในสภาพ

ยากลําบากไดรับการชวยเหลือตรงตามสภาพ

ปญหา 

     4. รอยละ 80 ของโรงเรียนที่ไดรับการ

ติดตามการดําเนินงานตามภารกิจกลุมสงเสริม

การจัดการศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงคและมี

ประสิทธิภาพ  

 

แบบสอบถาม/เอกสาร

ผลงาน 

กรอกแบบสอบถาม/สังเกต 

 

แบบสอบถาม/เอกสาร

ผลงาน 

กรอกแบบสอบถาม/

สังเกต 

 

 

8.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 

     8.1  นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานฯ และสถานศึกษา  มีวิสัยทัศนกวางไกล   

ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 

8.2  สถานศึกษามีสมรรถนะแหงการเรียนรูและผูเรียนมีความรูเต็มศักยภาพ 

8.3  นักเรียนและครู มีขวัญและกําลังใจที่จะพัฒนาตนเองและพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น    

8.4  เปนการขยายเมล็ดพันธแหงความดีใหปรากฏแกโรงเรียน ชุมชนและสังคมเปนแบบอยางของ

สังคมในการสรางความดี 

8.5 นักเรียนที่อยูในสภาพยากลําบากไดรับการชวยเหลือตรงตามสภาพปญหา 

8.6 การติดตามการดําเนินงานของสถานศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงคและมีประสิทธิภาพ 
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โครงการ     พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม 

แผนงาน  พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

ยุทธศาสตรที่ 4        ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
เปาประสงคที ่1   นักเรียนทุกคนไดรับโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาที่มี 
                                   คุณภาพ 

กลุมที่รับผิดชอบ  กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ผูรับผิดชอบ  นายกิตติพงษ  ผลสวาง   

ลักษณะโครงการ  ตอเนื่อง 

ระยะเวลาดําเนินการ  1  ตุลาคม  256๑  ถึง  30  กันยายน  256๒ 

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

1. หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)  พ.ศ.  2545  ที่

แสดงเจตนารมณในการยกระดับการศึกษาของประชาชนใหสูงขึ้น  โดยกําหนดสิทธิและโอกาสของประชาชน

ในการไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา  12  ป  ที่รัฐตองจัดโดยไมเสียคาใชจาย  เด็กและเยาวชนพิการ

ทุกประเภทมีสิทธิ และโอกาสไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนพิเศษ  ซึ่งสอดคลองเชื่อมโยงกับพระราชบัญญัติ

การศึกษาสําหรับคนพิการ  พ.ศ. 2551   ที่กลาวถึงสิทธิทางการศึกษาของคนพิการในการไดรับโอกาสและ

บริการทางการศึกษาในทุกระบบ และทุกรูปแบบที่หลากหลายอยางมีคุณภาพและดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยาง

มีความสุขตามศักยภาพของแตละบุคคล  และตามมาตรา  19  กําหนดใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีหนาที่

ดําเนินการจัดการศึกษาโดยเฉพาะการเรียนรวม  การนิเทศ  กํากับ  ติดตาม  เพื่อใหคนพิการไดรับการศึกษา

อยางทั่วถึงและมีคุณภาพตามที่กฎหมายกําหนด  

 กระทรวงศึกษาธิการ  โดยนายแพทยธีระเกียติ  เจริญเศรษฐศิลป  รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงศึกษาธิการ ไดมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนงานตามนโยบายการจัดการเรียนรวม  แก

ศึกษานิเทศกในการประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย "การบริหารจัดการเรียนรวมใหมีคุณภาพ" 

ปงบประมาณ 2560  เมื่อวันเสารที่ 11 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมริเวอรไซด กรุงเทพมหานคร  โดยขอให

ตรวจติดตามการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม (Inclusive Education: IE)  ในโรงเรียนตาง ๆ ใน 2 ประเด็น

หลัก คือ 1) จํานวนเด็กพิเศษในแตละโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนทั่วไป มีอัตราของเด็กพิเศษอยูระหวาง 5 - 10%  

2) แผนการศึกษาเฉพาะบคุคล หรือที่ตนเรียกวา Individual life Education Plan (IEP) ขอใหมีการสุมตรวจ

วาโรงเรียนไดวางแผนจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิเศษแตละคนหรือไม  ซึ่งเปนหนาที่ของผูบริหารโรงเรียนที่

จะตองจัดการเรียนรวมเมื่อพบวามีเด็กพิเศษในโรงเรียน ซึ่งอาจจะมีหลากหลายรูปแบบ  ไมไดมีรูปแบบเดียว

แตขออยาไดละเลยเด็กเหลานี้ หากมีขอมูลดังกลาว จะทําใหไดรูถึงสถานการณของแตละโรงเรียน นําไปสูการ

วิเคราะหและเตรียมวางแผนการจัดการศึกษาของหนวยงานดานการศึกษาพิเศษตอไป   
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 จากการดําเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ของสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  ในปการศึกษา  256๑   พบวา  โรงเรียนในสังกัดที่จัดการเรียน

รวมไดดําเนินการกรองนักเรียน  จัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) แตโรงเรียนและครูผูสอนยังมี

ปญหาการพัฒนานักเรียนที่มีความพิการแตละดานใหมีความตอเนื่องจนถึงกระบวนการวัดและประเมินผลการ

เรียนรูเพื่อตัดสินผลการเรียนปลายปการศึกษาที่ตรงตามสภาพที่เปนจริง 

 ดั้งนั้น  เพื่อเปนการสนองนโยบายและการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมของ

โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓  ใหมีคุณภาพและมาตรฐาน   

จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมขึ้น 

2.  วัตถุประสงค 

 2.1  เพื่อจัดทําขอมูลสารสนเทศนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงตอความลมเหลวทางการเรียน 

 2.2  เพื่อพัฒนาครูผูสอนในการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการดําเนินงานเพื่อชวยเหลือนักเรียน           

ที่มีภาวะเสี่ยงตอความลมเหลวทางการเรียนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 2.3  เพื่อนิเทศ  กํากับ  ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนเพื่อ       

ชวยเหลือนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงตอความลมเหลวทางการเรียน 

3.  เปาหมายและตัวบงชี้ความสําเร็จ 

 3.1  ดานปริมาณ 

  3.1.1  นักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงตอความลมเหลวทางการเรียนทุกคน 

  3.1.2  ครูผูสอนที่รับผิดชอบนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงตอความลมเหลวทางการเรียนทุกคน 

  3.1.3  โรงเรียนที่มีนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงตอความลมเหลวทางการเรียน 

 3.2  ดานคุณภาพ 

  3.2.1  นักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงตอความลมเหลวทางการเรียนไดรับการพัฒนาตามแนวทางที่ถูกตอง 

  3.2.2  ครูผูสอนที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงตอความลมเหลวทางการ

เรียนไดรับการพัฒนาใหสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  3.2.3  โรงเรียนที่มีนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงตอความลมเหลวทางการเรียนสามารถบริหารจัดการได 

อยางมีประสิทธิภาพ 
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4.  กิจกรรมระยะเวลา สถานที่และผูรับผิดชอบ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ ผูรับผิดชอบ 

  1 จัดทําขอมูลสารสนเทศนักเรียนที่มี

ภาวะเสี่ยงตอความลมเหลว

ทางการเรียน 

พ.ย. 256๑ 

มิ.ย. 256๒ 

สพป.มค.3  นายกิตติพงษ  ผลสวาง 

 

2 

 

 

การพัฒนาครูผูสอนในการจัดการ

เรียนการสอนตามแนวทางการ

ดําเนินงานเพื่อชวยเหลือนักเรียน

ที่มีภาวะเสี่ยงตอความลมเหลว

ทางการเรียนของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษา             

ขั้นพื้นฐาน 

เม.ย. 256๒ 

 

หองประชุมพระ

มิ่งเมือง  หรือ  

มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

มหาสารคาม 

นายกิตติพงษ  ผลสวาง  

คณะวิทยากรจากศูนย

การศึกษาพิเศษ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม  และศูนย

การศึกษาพิเศษประจํา

จังหวัดมหาสารคาม 

3 นิเทศกํากับติดตามและประเมินผล 

การบริหารจัดการและการจัดการ

เรียนการสอนเพื่อชวยเหลือ

นักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงตอความ

ลมเหลวทางการเรียน 

มิ.ย. – ก.ย. 

256๒ 

โรงเรียนที่

จัดการเรียนรวม

ทุกโรง 

นายกิตติพงษ  ผลสวาง  

คณะศึกษานิเทศก  และ

ศูนยการศึกษาพิเศษ

ประจําจังหวัด

มหาสารคาม 

 

5.  งบประมาณที่ใช 

 เงินงบประมาณ    50,000  บาท      (หาหมื่นบาทถวน)  มีรายละเอียดดังนี้   

ที ่ กิจกรรม/คําชี้แจง 
งบ 

ประมาณ 

จําแนกตามหมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

  1 จัดทําขอมูลสารสนเทศนักเรียนที่มีภาวะ

เสี่ยงตอความลมเหลวทางการเรียน 

3,000 - - 3,000 

2 

 

 

การพัฒนาครูผูสอนในการจัดการเรียน 

การสอนตามแนวทางการดําเนินงาน               

เพื่อชวยเหลือนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงตอ

ความลมเหลวทางการเรียนของ

4,000  35,000 5,000 
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ที ่ กิจกรรม/คําชี้แจง 
งบ 

ประมาณ 

จําแนกตามหมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้น

พื้นฐาน 

3 

 

นิเทศ  กํากับติดตามโรงเรียนตาม

มาตรฐานการจัดการเรียนรวม ป พ.ศ. 

2555   

 

ใชงบประมาณจากโครงการนิเทศฯ 

5 สรุปและรายงานผลโครงการ  7,000 - 5,000 2,000 

รวม   ตัวอักษร   (หนึ่งแสนบาทถวน)     50,000 40,000 10,000 

*  หมายเหต ุ   ถัวจายไดทุกรายการ   

6.  การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 

6.1  ปจจัยความเสี่ยง 

       ความตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการเรียนการสอนนักเรียนพิการเรียนรวม  ของผูมีสวน

เกี่ยวของ  และการจัดกระบวนการเรียนการสอนตามความตองการจําเปนพิเศษอยางเปนรูปธรรม 

         6.2  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

       สรางความตระหนักใหเห็นความสําคัญของการจัดการศึกษาของผูมีสวนเกี่ยวของในดานการจัด

กระบวนการเรียนการสอนตามความตองการจําเปนพิเศษ 
 

7. การประเมินผล 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช 

ผลผลิต (Outputs) 

      1.  มีการจัดทําขอมูลสารสนเทศนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยง

ตอความลมเหลวทางการเรียน 

 2.  มีการพัฒนาครูผูสอนในการจัดการเรียนการสอนตาม

แนวทางการดําเนินงานเพื่อชวยเหลือนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงตอ

ความลมเหลวทางการเรียนของสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 3.  มีการนิเทศ  กํากับ  ติดตามและประเมินผลการบริหาร

จัดการ และการจัดการเรียนการสอนเพื่อชวยเหลือนักเรียนที่มีภาวะ

เสี่ยง  ตอความลมเหลวทางการเรียน 

 

- การสังเกต 

- การสัมภาษณ 

- การสอบถาม 

- การตรวจสอบ

เอกสาร 

 

- แบบบันทึกการ

สังเกต 

- แบบบันทึกการ

สัมภาษณ 

- แบบสอบถาม 

- แบบบันทึกการ

ตรวจเอกสาร 
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ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช 

ผลลัพธ(Outcomes) 

      1.  มีขอมูลสารสนเทศนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงตอความ

ลมเหลว ทางการเรียนที่สามารถนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ

 2.  ครูผูสอนไดรับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

ตามแนวทางการดําเนินงานเพื่อชวยเหลือนักเรียนที่มีภาวะ

เสี่ยงตอความลมเหลว ทางการเรียนของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรอยละ  80   ของ

กลุมเปาหมายที่กําหนด 

       3.  ผูบริหารและครูผูสอนไดรับการนิเทศ  กํากับ  

ติดตาม  และประเมินผลการบริหารจัดการ และการจัดการ

เรียนการสอนเพื่อชวยเหลือนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงตอความ

ลมเหลวทางการเรียน 

       4.  นักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงตอความลมเหลวทางการ

เรียนไดรับการชวยเหลืออยางนอยรอยละ  80  ของ

กลุมเปาหมาย 

 

- การสังเกต 

- การสัมภาษณ 

- การสอบถาม 

- การตรวจ

เอกสาร 

- การสํารวจความ

พึงพอใจ 

 

- แบบบันทึกการ

สังเกต 

- แบบบันทึกการ

สัมภาษณ 

- แบบสอบถาม 

- แบบสํารวจ 

 

8.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 นักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงตอความลมเหลวทางการเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

มหาสารคาม  เขต 3  ไดรับการชวยเหลืออยางถูกตอง  ตามแนวทางการดําเนินงานเพื่อชวยเหลือนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยง

ตอความลมเหลวทางการเรียนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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โครงการ              สงเสริม พัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ 

   การบริหารและการจัดการเรียนรูของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 

   ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

แผนงาน     พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

ยุทธศาสตรที่ 4  ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
เปาประสงคที ่2  เพิ่มโอกาสทางการศึกษาผานเทคโนโลยีดิจิทัลการศึกษา 
กลุมงานที่รับผิดชอบ กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

ผูรับผิดชอบ       นางจิตราภรณ คําสุวรรณ   

ระยะเวลาดําเนินการ   ระหวางวันที่  1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน  2562 

 

1.  หลักการและเหตุผล 

  การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการสื่อสารเกิดขึ้นคอนขางรวดเร็วและสงผลกระทบตอการดํารงชีวิต

เปนอยางมาก โดยเฉพาะคุณภาพของคนที่เปนกําลังสําคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศ เทคโนโลยีการ

สื่อสารจึงเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะในเรื่องการนํามา ใชในการจัดการเรียน

การสอนใหกับผูเรียนใหเกิดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ ในปงบประมาณ 2561 สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดจุดเนนดาน ICT เพื่อการศึกษา ใหความสําคัญในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีการ

สื่อสารเพื่อการศึกษาใหเหมาะสมกับสถานศึกษาและผูเรียน พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศใหเปนฐานเดียวกัน

ในเรื่องขอมูลนักเรียน ขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอมูลสถานศึกษาและขอมูลขาราชการและ

บุคลากรอื่น ในการใชขอมูลรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ พัฒนา DLTV DLIT ใหเหมาะสมกับสถานศึกษาและ

ผูเรียน ผูเรียนสามารถใชคอมพิวเตอรในการเรียนรู  

 จากแนวนโยบายขางตน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ไดเล็งเห็นวา

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อและอุปกรณที่มีอยูในสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาและสถานศึกษานั้นตองมีการ

กํากับติดตามดูแล บํารุงรักษาใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  และสงเสริมสนับสนุนการใชระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพ เพื่อใหการบริหารและการจัดการศึกษาเกิดประสิทธิผล จึงกําหนด

โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรูของสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาประจําปงบประมาณ 2561 

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อสงเสริมใหสถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผานเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2.2 เพื่อใหสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ

สถานศึกษาในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ  
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           2.3 เพื่อพัฒนาขอมูลสารสนเทศใหเปนฐานเดียวกัน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

สารมารถใชขอมูลรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 

2.4 เพื่อใชเปนขอมูลในการติดตามตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ การติดตาม 

ประเมินผล รายงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

3. เปาหมาย  

  3.1  เชิงปริมาณ  :  

1) โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนในโครงการ DLTV ไดรับการพัฒนาจัดการเรียนการสอน

ทางไกลดวยระบบ DLTV 

2) พัฒนาบุคคลกรและระบบการจัดประชุมทางไกลผาน Teleconference เพื่อสนับสนุนการ

บริหารจัดการและการจัดการเรียนรูของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน จํานวน 145 โรงเรียน 

3) พัฒนาระบบและบุคคลกรในดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสทิธิภาพใชประโยชนสําหรับ

บริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน 

5) พัฒนาบุคลากรดานระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา

ประกอบดวย ผูบริหาร/ครู/จนท.สารสนเทศ จํานวน 145 โรงเรียน 

   3.2 เชิงคุณภาพ :    

1) โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนดวยการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) อยางมี

ประสิทธิภาพ 

2) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ

ใชประโยชนสําหรับบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่องและทั่วถึง 

3) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีระบบขอมูลสารสนเทศเปนฐานเดียวกันและ

สามารถใชขอมูลสารสนเทศรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 

4) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4. กิจกรรมระยะเวลาสถานที่และผูรับผิดชอบ 

ที ่
กิจกรรมสามารถไปสูความสําเร็จตาม

ตัวบงชี้ 

ระยะเวลา

ดําเนินการ 
สถานที ่ ผูรับผิดชอบ 

1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารสนับสนุนการบริหาร

จัดการและการจัดการเรียนรู 

   

1) การพัฒนาระบบเครือขาย

อินเทอรเน็ต และเว็บ Application 

เม.ย. – พ.ค.   
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ที ่
กิจกรรมสามารถไปสูความสําเร็จตาม

ตัวบงชี้ 

ระยะเวลา

ดําเนินการ 
สถานที ่ ผูรับผิดชอบ 

ใหบริการเว็บไซต (WebSever) 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มหาสารคาม เขต 3 (www.mkarea 

3.go.th)  ระบบสนับสนุนการบริหาร

จัดการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

(SMART AREA) และระบบฐานขอมูล 

SQL หรืออื่น 

31 

2) ใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เชน การซอม บํารุงรักษา ใหคําแนะ

การใชงาน ใหบริการเครือขาย

อินเทอรเน็ต  

ต.ค.60- ก.ย.

61 

  

2. พัฒนาบุคคลกรและระบบการจัด

ประชุมทางไกลผาน 

Teleconference 

เม.ย.62   

3. พัฒนาบุคลากรดานระบบขอมูล

สารสนเทศเพื่อการศึกษา ใหกับ 

ผูบริหาร/ครู/จนท. สารสนเทศ 

บุคลากรในสํานักงาน 

   

1) จัดอบรมพัฒนาบุคลากรดานระบบ

ขอมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา เปน 2 

ระยะ คือ 

ระยะที่ 1 สิ้นปการศึกษา 2560 

ประกอบดวย ระบบฐานขอมูลนักเรียน 

เพื่อจัดเก็บขอมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้น

ปการศึกษา 2560 และติดตามการ

เขาเรียนของนักเรียนยากจน เพื่อ

จัดเก็บขอมูลผลการเรียนนักเรียน

รายบุคคล (School MIS) 

ระยะที่ 2 ขอมูลปการศึกษา 2561 

 

 

 

มี.ค. – เม.ย.

62 
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ที ่
กิจกรรมสามารถไปสูความสําเร็จตาม

ตัวบงชี้ 

ระยะเวลา

ดําเนินการ 
สถานที ่ ผูรับผิดชอบ 

ประกอบดวย ระบบฐานขอมูลนักเรียน 

เพื่อจัดเก็บขอมูลนักเรียนรายบุคคลป

การศึกษา 2561 ระบบฐานขอมูลครู

และบุคลากรทางการศึกษา/ระบบ

ฐานขอมูลสถานศึกษา(EMIS) 

พ.ค.-มิ.ย. 62 

2) จัดทําขอมูลสารสนเทศทาง

การศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาเพื่อใหใชขอมูลรวมกัน และ

ใหบริการแกครู บุคลากรทางการ

ศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจ 

ก.ค.-ส.ค.62   

4 สงเสริมการจัดการเรียนการสอนดวย

การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 

(DLTV) 

1) แตงตั้งคณะกรรมการ 
2) ประชุมวางแผน 
3) ดําเนินงาน 
สรุปผลการดําเนินงาน 

ม.ค.-ก.ย.62   

 

5. งบประมาณ 

        งบประมาณ  120,000  บาท มีรายละเอียดดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใชเงินงบประมาณ 
งบ 

ประมาณ 

แยกตามหมวดรายจาย 

คา 

ตอบแทน 
คาใชสอย คาวัสดุ 

1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารสนับสนุนการบริหารจัดการและการ

จัดการเรียนรู 

- - - - 

 1) การพัฒนาระบบเครือขายอินเทอรเน็ต และ

เว็บ Application ใหบริการเว็บไซต (Web 

- - - - 
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ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใชเงินงบประมาณ 
งบ 

ประมาณ 

แยกตามหมวดรายจาย 

คา 

ตอบแทน 
คาใชสอย คาวัสดุ 

Server) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มหาสารคาม เขต 3 (www.mkarea 3.go.th)  

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษา (SMART AREA) และระบบ

ฐานขอมูล SQL หรืออื่น  

 
2) การซอม การบํารุงรักษา ระบบคอม

คอมพิวเตอรและระบบเครือขายอินเทอรเน็ตของ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

- - - - 

2. พัฒนาบุคคลกรและระบบการจัดประชุม

ทางไกลผาน Teleconference 

28,000 2,000 14,000 12,000 

 1) จัดวางระบบการจัดประชุมทางไกลผาน 
Teleconference 

10,000 - - 10,000 

 2) จัดอบรมพัฒนาบุคคลกรดานระบบการจัด
ประชุมทางไกลผาน Teleconference 
- คาอาหาร /อาหารวางและเครื่องดื่ม 

- คาวัสดุอุปกรณ 

- คาดําเนินการอื่นๆ เชน วิทยากร  

18,000  

 

 

2,000 

 

14,000 

 

 

 

2,000 

3. พัฒนาบุคลากรดานระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อ

การศึกษา ใหกับ ผูบริหาร/ครู/จนท. 

สารสนเทศ บุคลากรในสํานักงาน 

52,000 12,000 38,000 2,000 

 1) จัดอบรมพัฒนาบุคลากรดานระบบขอมูล

สารสนเทศเพื่อการศึกษา เปน 2 ระยะ คือ 

  ระยะที่ 1 สิ้นปการศึกษา 2560 ประกอบดวย 

ระบบฐานขอมูลนักเรียน เพื่อจัดเก็บขอมูล

นักเรียนรายบุคคลสิ้นปการศึกษา 2560 และ

ติดตามการเขาเรียนของนักเรียนยากจน เพื่อ

จัดเก็บขอมูลผลการเรียนนักเรียนรายบุคคล  

- คาอาหาร /อาหารวางและเครื่องดื่ม 

25,000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18,000 
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ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใชเงินงบประมาณ 
งบ 

ประมาณ 

แยกตามหมวดรายจาย 

คา 

ตอบแทน 
คาใชสอย คาวัสดุ 

- คาวัสดุอุปกรณ 

- คาดําเนินการอื่นๆ เชน วิทยากร  

 

6,000 

1,000 

   ระยะที่ 2 ขอมูลปการศึกษา 2561 

ประกอบดวย ระบบฐานขอมูลนักเรียน เพื่อ

จัดเก็บขอมูลนักเรียนรายบุคคลปการศึกษา 

2561 ระบบฐานขอมูลครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา/ระบบฐานขอมูลสถานศึกษา(EMIS) 

- คาอาหาร /อาหารวางและเครื่องดื่ม 

- คาวัสดุ อุปกรณ 

- คาดําเนินการอื่นๆ  เชน วิทยากร 

25,000  

 

 

 

 

 

 

6,000 

 

 

 

 

 

18,000 

 

 

 

 

 

 

1,000 

 2) จัดทําเอกสารขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา

ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

2,000  2,000  

4 สงเสริมการจัดการเรียนการสอนดวยการศึกษา

ทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) 

20,000  20,000  

 1) สงเสริม พัฒนาครูผูชวยบรรจุใหมดานการ
จัดการเรียนการสอนดวยการศึกษาทางไกลผาน
ดาวเทียม (DLTV) 
- คาอาหาร /อาหารวางและเครื่องดื่ม 

- คาวัสดุอุปกรณ 

- คาดําเนินการอื่นๆ เชน วิทยากร 

10,000  10,000  

 2) สงเสริม สนับสนุนดานการดูแลระบบการจัด
การศึกษาทางไกล 
- คาอาหาร /อาหารวางและเครื่องดื่ม 

- คาวัสดุอุปกรณ 

- คาดําเนินการอื่นๆ เชน วิทยากร 

10,000  10,000  

 
รวม 

120,00

0 
14,000 72,000 14,000 

หมายเหต ุสามารถถั่วจายไดทุกรายการ 
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6. การประเมินผล 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช 

ผลผลิต(Outputs) 

- รอยละ 100 ของกลุมงานในสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษา และของสถานศึกษาในสังกัดมี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 

- รอยละ 100 ของผูที่เขารับการพัฒนาดาน

ระบบสารสนเทศสามารถใชงานระบบขอมูล

สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการจัดการ

เรียนการสอนได 

- รอยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดมีระบบ

เว็บไซตโรงเรียน และสามารถใชงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

การสังเกต 

 

 

การสังเกต/การ

สัมภาษณ 

 

การสังเกต/การ

สัมภาษณ 

 

แบบติดตาม 

 

 

แบบสํารวจ/ 

แบบประเมิน 

 

แบบสํารวจ/ 

แบบประเมิน 

ผลลัพธ (Outcome) 

- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามี

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพใช

ประโยชนสําหรับบริหารจัดการ และการจัดการ

เรียนการสอน 

- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามี

ขอมูลสารสนเทศที่เปนฐานเดียวและสามารถใช

ขอมูลสารสนเทศรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 

 

สํารวจ/สอบถาม 

 

 

สํารวจ/สอบถาม 

 

แบบสํารวจ/ 

แบบประเมิน 

 

แบบสํารวจ/ 

แบบประเมิน 
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    7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

7.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ และเปน

แหลงแลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดการเรียนการสอนของครูไดอยางกวางขวาง 

7.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ  

7.3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีระบบขอมูลสารสนเทศใหเปนฐานเดียวกัน 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาสารมารถใชขอมูลรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 

7.4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการบริหารจัดการอยางมีคุณภาพ ตามมาตรฐานสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา และคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

7.5 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามันวัตกรรมทางการศึกษาสูการปฏิบัติใหสามารถบริหารจัดการและ

การจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 
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โครงการ       สพป.มหาสารคาม เขต 3 ปลอดขยะ และโรงเรียนปลอดขยะ 
                     (Zero Waste School) 
แผนงาน พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
ยุทธศาสตรที่ ๕     จัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
เปาประสงคที่ 1     หลักสูตร แหลงเรียนรู และสื่อการเรียนรูที่สงเสริมคุณภาพชีวิตที่เปน 
                         มิตรกับสิ่งแวดลอม  
เปาประสงคที่ 2     นักเรียนมีจิตสํานึกรักสิ่งแวดลอม  
กลุมที่รับผิดชอบ    กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา กลุมนิเทศติดตามและประเมินผล 
       และกลุมอํานวยการ    
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาวรุงฤทัย  บุญมาศ   นางสาวสุภาวดี  แสนภักดี   
ระยะเวลาดําเนินการ         1 ตุลาคม  2561 – 30 กันยายน  2562 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 ปจจุบันปญหาดานสิ่ งแวดลอม ภาวะโลกรอน การเปลี่ ยนแปลงอุณหภูมิของโลก                    
การแปรปรวนของฤดูกาล ภัยธรรมชาติตางๆ และปญหาดานสิ่งแวดลอมสงผลกระทบตอการดํารงวิถี
ชีวิตของมนุษย  ทําใหทุกประเทศตองเรงศึกษา เรียนรู และปรับตัวใหพรอมกับการเผชิญสภาพวิกฤต
ดานตางๆที่เกิดขึ้น สาเหตุดังกลาวเกิดจากการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางฟุมเฟอยทําลายสิ่งแวดลอม
ขาดความรับผิดชอบตระหนักถึงผลกระทบที่จะตามมาปจจุบันการใชทรัพยากรธรรมชาติเพื่อมาผลิต
พลังงานมาใชในภาคอุตสาหกรรม คมนาคมขนสง ภาคที่อยูอาศัย  เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
เพิ่มสูงขึ้น เพื่อตอบสนองความตองการใชพลังงาน สงผลกระทบตอปญหาดานสิ่งแวดลอมติดตามมา 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ไดตระหนักถึงปญหาที่เกิดขึ้น 
จึงไดจัดทําโครงการ สงเสริมคุณภาพชีวิตกับสิ่งแวดลอม   ในการดําเนินโครงการใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคจําเปนอยางยิ่งที่ทุกภาคสวนตองเขามามีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
สรางเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการนําแนวคิดตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงของศาสตร
พระราชาสูการปฏิบัติในการดําเนินชีวิต ปลูกฝงเจตคติและความตระหนักในการพัฒนา หรือเติบโตบน
คุณภาพชีวิต ที่เปนมิตรกับ สิ่งแวดลอม สงเสริมจิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอมและการมีสวนรวม
ของบุคลากร ในการดําเนินการอนุรักษสิ่งแวดลอม พรอมทั้งเสริมสรางศักยภาพของบุคลากรดานการ
วิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และแหลงเรียนรู ที่
สามารถปรับตัวไดในสภาพอากาศที่ เปลี่ยนแปลงและการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่ เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม นําไปสูความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติในอนาคต 
 
2. วัตถุประสงค   
 1. เพื่อสรางความตระหนัก ปลูกจิตสํานึก ปลูกฝงทัศนคติ คานิยม และเสริมสรางศักยภาพ
ของบุคลากรในการนําองคความรูไปใชในการดําเนินชีวิตที่เกี่ยวของกับการเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม 
 2. เพื่อสรางและปรับเปลี่ยนคานิยมของคนไทยทุกชวงวัยใหมีคุณธรรม จริยธรรม เห็นคุณคา
ของการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และสามารถดํารงชีวิตอยางเปนสุขตามศาสตร
ของพระราชา 
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    3. เพื่อพฒันาบุคลากรใหมีองคความรูในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับ
การเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 4. เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานเสริมสรางชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมจากสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสูโรงเรียน นักเรียน และชุมชน 
 
3. เปาหมาย 
 3.1  เปาหมายเชิงปริมาณ 
              1) บุคลากรใน สพป.มหาสารคาม เขต 3 ทุกคน มีความรูความเขาใจในการลดปริมาณ
ขยะการแยกขยะ และการนําขยะไปใชประโยชน พรอมทั้งบริหารจัดการขยะอยางเปนระบบครบวงจร 
และมีความยั่งยืน   
         2) บุคลากรใน สพป.มหาสารคาม เขต 3 ทุกคน และ  มีความตระหนัก มีจิตสํานึก มี
ทัศนคติในการนําองคความรูไปใชในการดําเนินชีวิตที่เกี่ยวของกับการเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม 
  3) ผูบริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน มีความรูความเขาใจในการลดปริมาณขยะ
การแยกขยะ และการนําขยะไปใชประโยชน พรอมทั้งบริหารจัดการขยะอยางเปนระบบครบวงจร และ
มีความยั่งยืน 
  4) โรงเรียนในสังกัด จํานวน 145 โรงเรียน จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชนวัตกรรม สื่อ
การเรียนรู และแหลงเรียนรูผานหลักสูตรที่เกี่ยวของกับการเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 
   
 3.2  เปาหมายเชิงคุณภาพ 
     1) บุคลกรมีองคความรู มีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และนําแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ 
    2) โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชนวัตกรรม สื่อการเรียนรู และแหลงเรียนรู
ผานหลักสูตรที่เกี่ยวของกับการเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
    3) เพื่อสงเสริม สนับสนุน ใหโรงเรียนจัดทําหลักสูตรบูรณาการตามสาระการเรียนรู และ
บูรณาการในกิจกรรม  ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู 
    4)  มีโรงเรียนตนแบบที่เปนแหลงเรียนรูดานการบริหารการจัดขยะใหกับโรงเรียนใน
สังกัด เพื่อขยายผลเปนโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)  
 
4.   วิธีดําเนินการ / ระยะเวลา / สถานที่ 
 

วิธีดําเนินงาน    ระยะเวลาดําเนินงาน สถานดําเนินงาน 

     1.ประชุมชี้แจงนโยบายดานการบริหาร

จัดการขยะมูลฝอยอยางเปนระบบครบวงจร

เพือ่ใหสอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ  

พ.ศ. 2560 – 2579  ยุทธศาสตรที่ 5 การ

 เมษายน 2562  
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วิธีดําเนินงาน    ระยะเวลาดําเนินงาน สถานดําเนินงาน 

จัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหกับบุคลากรใน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

มหาสารคาม เขต 3 และพิธี MOU การ

บริหารจัดการขยะในสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา                                          

- คาอาหารอาหาร (62X70X1 มื้อ)                                       

- อาหารวางและเครื่องดื่ม (62 x25X2 มื้อ)       

- คาตอบแทนวิทยากร                  

     2.ประชุมชี้แจงนโยบายดานการจัดการ

ขยะ  ดานการจัดการหลักสูตร ดานการ

พัฒนาแหลงเรียนรูตามโครงการโรงเรียน

ปลอดขยะ (Zero Waste School) และพิธี 

MOU การบริหารจัดการขยะในโรงเรียน 

จํานวน 145 โรงเรียน  พรอมศึกษาดูงาน

แหลงเรียนรูชุมชน                                                          

พฤษภาคม 2562 โรงเรียนบานวังโพน   และ

ชุมชนบานวังโพน                     

บลเขวาไร อ.โกสุมพิสัย             

จ.มหาสารคาม                      

    3.จัดประกวดกลุมปลอดขยะ 
ยอดเยี่ยม   

พฤษภาคม – กันยายน 

2562 

สพป.มค.3 

   4. นิเทศ ติดตามการดําเนินงานศูนยการ
เรียนรูโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste 
School) ยอดเยี่ยม ประจําป 2561 

กันยายน 2562 โรงเรียนในสังกัด 

 
5. งบประมาณ   จํานวน  150,000  บาท  (หนึ่งแสนหาหมื่นบาทถวน)  มีรายละเอียดดังนี้ 

ที ่ รายการ 
งบ 

ประมาณ 

หมวดรายจาย 
คาตอบแท

น 
คาใชสอย คาวัสดุ 

1 
 

จัดสรรงบประมาณใหโรงเรียนปลอดขยะ 
ยอดเยี่ยม ประจําป 2561ระดับยอด
เยี่ยม 6 โรงเรียนๆละ 10,000 บาท 
และระดับดี 5 โรงเรียนๆละ 5,000 บาท 

85,000  85,000  

2 ประชุมชี้แจงนโยบายดานการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยอยางเปนระบบครบ
วงจรเพื่อใหสอดคลองกับแผนการศึกษา
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ที ่ รายการ 
งบ 

ประมาณ 

หมวดรายจาย 
คาตอบแท

น 
คาใชสอย คาวัสดุ 

แหงชาติ  พ.ศ. 2560 – 2579  
ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อ
สรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม ใหกับบุคลากรในสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3 และพิธี MOU การ
บริหารจัดการขยะในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา                                          
- คาอาหารอาหาร (62X70X1 มื้อ)                                       
- อาหารวางและเครื่องดื่ม (62 x25X2 
มื้อ)       - คาตอบแทนวิทยากร  1 คน       
- คาปาย         

 
 
 
 
 
 

4,340 
3,720 
3,600 

800 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3,600 

 
 
 
 
 
 

4,340 
3,720 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

800 

3 ประชุมชี้แจงนโยบายดานการจัดการขยะ  
ดานการจัดการหลักสูตร ดานการพัฒนา
แหลงเรียนรูตามโครงการโรงเรียนปลอด
ขยะ (Zero Waste School)  พิธี MOU 
การบริหารจัดการขยะในโรงเรียน จํานวน 
145 โรงเรียน และจัดแสดงนิทรรศการ
โรงเรียนปลอดขยะยอดเยี่ยม พรอมศึกษา
ดูงานแหลงเรียนรูชุมชน   
- คาอาหารอาหาร (200X70X1 มื้อ)                                       
- อาหารวางและเครื่องดื่ม (200 x25X2 
มื้อ)       - คาตอบแทนวิทยากร  3 คน  
- คาพาหนะโรงเรียนปลอดขยะยอดเยี่ยม  
- คาปาย                                   
             

 
 
 
 
 
 
 

14,000 
10,000 

7,200 
10,000 

1,200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7,200 

 
 
 
 
 
 
 

14,000 
10,000 

 
10,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,200 

4 จัดประกวดกลุมปลอดขยะยอดเยี่ยม ใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

-    

5 นิเทศ ติดตามการดําเนินงานศูนยการ
เรียนรูโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste 
School) ยอดเยี่ยม ประจําป 2561 
- คาเบี้ยเลี้ยง (7X240X5) 
- คาชดเชยน้ํามัน 

 
 

8,400 
1,740 

 
 

8,400 

 
 
 

1,740 

 

รวมทั้งสิ้น 150,000 19,200 128,800 2,000 
หมายเหตุ    ขอถัวจายทุกรายการ 
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 6.การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช 

    1. รอยละ 70 ของนักเรียน ครู ผูบริหาร 
โรงเรียน ชุมชน มีการรณรงคและมีจิตสํานึกดาน
สิ่งแวดลอม และมีการปรับพฤติกรรมดานการ
บริหารจัดการขยะ น้ําเสียและมลพิษทางอากาศ  
    2.รอยละ 80 ของโรงเรียน นักเรียน มีการคัด
แยกขยะ 4 ประเภทอยางถูกวิธ ี
    3. รอยละ 70 ของโรงเรียนที่มีการคัดแยกขยะ 
ใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ และมีการจัดการน้ํา 
และ น้ําเสีย ครบทุกโรงเรียน  
    4.รอยละ 70 ของโรงเยน นักเรียน บุคลกรทาง
การศึกษา และชุมชนมีการลดปริมาณขยะใหเหลือ 
1 กิโลกรัม ตอ คน ตอวัน 
     5. รอยละ 60 ของโรงเรียน สามารถนําขยะ 
และน้ําเสียมาใชใหเกิดประโยชน 
     6.รอยละ 75 ของโรงเรียนมีการจัดกิจกรรม
และการจัดการเรียนรูดานการจัดการขยะในสาระ
การเรียนรูแกนกลางที่เกี่ยวของ 
     7.รอยละ 70 ของโรงเรียนตนแบบและ
นักเรียนผูนําเยาวชนดานการจัดการขยะสามารถ
ขยายเครือขายและเปนแหลงเรียนรูในโรงเรียน 

1.การสังเกต 
2.การสัมภาษณ 
3.ประเมินผลงาน 
 

 

1.การสังเกต 
2.การสัมภาษณ 
3.แบบประเมินตาม
ตัวชี้วัด ARS  ที่ 13 

 

 

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
9.1 บุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และ ชุมชน มี

ความรูความเขาใจ และมีจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม และมีการปรับพฤติกรรมดานการบริหารจัดการขยะ 
น้ําเสียและมลพิษทางอากาศ  

9.2 โรงเรียน นักเรียน มีการคัดแยกขยะ 4 ประเภทอยางถูกวิธีสามารถแยกขยะ ตามหลัก 3 Rs ได
ทุกโรงเรียน ตามหลักเกณฑของกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ตลอดจนการบําบัดน้ําเสียเปนตนแบบ
โรงเรียนอื่นๆ 

9.3  ชุมชนสามารถคัดแยกขยะ ใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ และมีการจัดการน้ําและ น้ําเสีย
ครบทุกโรงเรียน โดยการสื่อสาร ถายทอดจากโรงเรียนสงผลใหโรงเรียนเปนตนแบบสูชุมชนตนแบบ 

9.4 มีสื่อ งานวิจัย หลักสูตร แผนการจัดการเรียนรูตนแบบใหกับโรงเรียนอืน่ๆ ใชใหเกิดประโยชน 
9.5 โรงเรียนสามารถพัฒนาและนําขยะไปใชใหเกิดประโยชนไดหลากหลายรูปแบบสามารถนําไปใช

ไดจริงในชีวิตประจําวัน 
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โครงการ  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อเตรียม 
                               ประเมินภายนอกจากสมศ. 
แผนงาน  พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
ยุทธศาสตรที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวม 
เปาประสงคที่ 1 ระบบบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สงผลตอคุณ-ภาพและ

มาตรฐานการศึกษา 
หนวยงานที่รับผิดชอบ สพป.มหาสารคาม เขต 3 
ผูรับผิดชอบ  นางวิไลพร  บุตรภักดี 
ลักษณะโครงการ ตอเนือง 
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542  และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2545  
ระบุไวในหมวด  6  มาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา  มาตรา  48 และกฎกระทรวงวาดวยการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ป 2561  ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่
ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง  และจากสาระสําคัญของกฎกระทรวงฯ  ขอ 14  ไดกําหนดใหสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
ภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซึ่งใหสถานศึกษายึดหลักการมีสวนรวมของชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ   
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  โดยการสงเสริมสนับสนุน  และกํากับดูแลของหนวยงานตนสังกัด    
  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  3  ตองการสงเสริมและพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหเขมแข็ง  โดยมุงมั่นยกระดับคุณภาพสถานศึกษาโดยรวมใหไดตาม
มาตรฐาน  ตามเจตนารมณพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2)  
พ.ศ.  2545  และสอดคลองตามแนวทางที่กฎกระทรวงวาดวยระบบ  หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพ
สถานศึกษา  พ.ศ. 2553 กฎกระทรวงวาดวยการประกันคุณภาพการศึกษา ป 2561 กําหนดไว  และ
เตรียมพรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่  จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาและสงเสริมการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาขึ้น 
 
2วัตถุประสงค   

1. เพื่อสรางความเขมแข็งดานการประกันคุณภาพภายในแกสถานศึกษา  ใหมีความเขมแข็งทาง
วิชาการและบริหารจัดการสถานศึกษาเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่  อยางมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อพัฒนาเครือขายและสงเสริมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอยางเขมแข็ง  เพื่อ
การพัฒนาอยางรอบดานครบทุกมาตรฐาน  เตรียมรับการประเมินภายนอกรอบสี่อยางมีประสิทธิภาพ 
 3. เพื่อนิเทศติดตาม ตรวจสอบ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และประเมินคุณภาพ
ภายในโดยตนสังกัด  เตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่   
  
 
3.เปาหมายและตัวบงชี้ความสําเร็จ 
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2.1  เปาหมายเชิงปริมาณ 
1.  มีโรงเรียนตนแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข็มแข็ง จํานวน 12  เครือขาย 
2.  ผูบริหารหรือครู จํานวน  145  โรงเรียน โรงเรียนละ 1  คน  จํานวน 145 คน เขาประชุม

ปฏิบัติการการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงวาดวยเรื่องการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
2.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ 

1. มีเครือขายพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เขมแข็ง 
   2.  โรงเรียนในสังกัดทุกโรงไดรับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาอยางมีคุณภาพ 
 

4. กิจกรรมระยะเวลาสถานที่และผูรับผิดชอบ 
 

ที ่
กิจกรรมสามารถไปสู

ความสําเร็จตามตัวบงชี้ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

สถานที่ ผูรับผิดชอบ 

1 วิเคราะหประเด็นการ
ประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา มาตรฐาน
การศึกษาตามกฎกระทรวง 
ป  2561 

กุมภาพันธ – 
มีนาคม 62 

สพป.มค.3 นางวิไลพร บุตรภักดี 
และคณะ 

2 ผูบริหารหรือครูผูรับผิดชอบ
โรงเรียนละ 1  คน  จํานวน  
145   โรงโรงเรียน ประชุม
ปฏิบัติการการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา จํานวน  1  วัน  

มีนาคม 62 สพป.มค.3 นางวิไลพร บุตรภักดี 
และคณะ 

3 สังเคราะห sar  พฤษภาคม –
มิถุนายน 62 

สพป.มค.3 นางวิไลพร บุตรภักดี 
และคณะ 

4 พัฒนาเครือขายการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
ที่เขมแข็ง 

พฤษภาคม – 
กันยายน 62 

สพป.มค.3 นางวิไลพร บุตรภักดี 
และคณะ 

5 สรุป/รายงานผล กันยายน 62 สพป.มค.3 นางวิไลพร บุตรภักดี 
และคณะ 

 
 
 
 
 
5. งบประมาณที่ใช 
            เงินงบประมาณ   50,000   บาท 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

วิเคราะหประเด็นการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาตาม
กฎกระทรวง ป  2561 

4,500 - 4,500 1,000 

ผูบริหารหรือครูผูรับผิดชอบโรงเรียนละ 1  
คน  จํานวน  145   โรงโรงเรียน ประชุม
ปฏิบัติการการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา จํานวน  1  วัน  

33,600 6,600 24,000 3,000 

สังเคราะห sar  8,000 8,000 - - 
พัฒนาเครือขายการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาที่เขมแข็ง 

3,900 - 3,900  

รวมงบประมาณ  (ถั่วจายทุกรายการ) 50,000 14,600 32,400 4,000 
  
6. การประเมินผล 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช 
ผลผลิต (Outputs) 
-ผูเขาอบรมรอยละ  100  สามารถเขียน
รายงานประจําปของสถานศึกษาของตนเอง
และสอดคลองกับมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพแนวใหม 

การสังเกต/การ
ทดสอบ/การตรวจ
เอกสาร 

แบบการสังเกต /แบบทดสอบ/ แบบ
บันทึกการตรวจเอกสาร 

ผลลัพธ(Outcomes) 
-สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาที่เขมแข็งและพรอมรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
-มีโรงเรียนตนแบบและเครือขายการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในที่เขมแข็ง 

การนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา 

แบบนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

 
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 

      1. สรางความเขมแข็งดานการประกันคุณภาพภายในแกสถานศึกษา  ใหมีความเขมแข็งทาง 
วิชาการ  และบริหารจัดการสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพพรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
        2. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เขมแข็งและพรอมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสี่ และไดรับการนิเทศ   ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษาอยางทั่วถึง 
 
 
โครงการ           พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
แผนงาน   พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
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ยุทธศาสตรที่ 6   พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวม 
เปาประสงคที่ 1 ระบบบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สงผลตอคุณ-

ภาพและมาตรฐานการศึกษา  
กลุมที่รับผิดชอบ          กลุมงานนโยบายและแผน กลุมนโยบายและแผน 
ผูรับผิดชอบโครงการ    นางวิไลวรรณ  ชินกร  
ระยะเวลาดําเนินการ     1  ตุลาคม  2561  -  30  กันยายน  2562 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.หลักการและเหตุผล 

  ภารกิจของโรงเรียนมีความสําคัญอยางยิ่งในระบบการศึกษา  โรงเรียนทุกแหงแมจะเปนโรงเรียน
ขนาดเล็ก ยอมตองปฏิบัติงานพัฒนานักเรียนอยางมีคุณภาพภายใตทรัพยากรที่มีจํากัดอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด อยางไรก็ตามเนื่องจากความเปลี่ยนแปลงของสังคม โครงสรางประชากรทําใหเกิดโรงเรียนขนาดเล็ก
จํานวนมาก ประกอบ กับภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ  การบริหารจัดการเรียนขนาดเล็กจําเปนตองปรับเปลี่ยน 
เพื่อนําไปสูคุณภาพ และประสิทธิภาพ กลาวคือ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนตองตระหนักและ
พิจารณาวางแผนพัฒนาและบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กใหโรงเรียนที่ตองดํารงอยูอยางมีคุณภาพ ทั้งนี้ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะตองมีบทบาทเขมแข็งในการดูแล ชวยเหลือโรงเรียนเปนรายโรงอยางตอเนื่อง 
เพื่อใหการพัฒนาเปนไปอยางยั่งยืน 
 เพื่อสรางความตระหนัก รับรูแกผูบริหารสถานศึกษา และผูที่เกี่ยวของ และสรางความเขาใจกับ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูปกครอง ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหตระหนัก รับรูถึงเหตุผล 
ความจําเปนในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม 
เขต 3 จึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้น 
 
2.วัตถุประสงค 

2.1.เพื่อหารูปแบบบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กใหมีประสิทธิภาพ 
2.2 เพือ่สรางความตระหนัก รับรูกับผูบริหารสถานศึกษา และผูเกี่ยวของ 
2.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กใหมีคุณภาพ 

3.เปาหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
        3.1.1  โรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 96 โรงเรียน 

 3.2 เชิงคุณภาพ 
     1.โรงเรียนขนาดเล็กมีระบบบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 
  2. โรงเรียนขนาดเล็ก มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 

 
 
 
 

4.กิจกรรมและปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

สถานที่ ผูรับผิดชอบ 
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ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

สถานที่ ผูรับผิดชอบ 

1 รวบรวมขอมูล จัดทําขอมูลพื้นฐาน
ของโรงเรียนขนาดเล็ก 

มี.ค.62 สพป.มหาสารคาม เขต 3 วิไลวรรณ/ 
และคณะ 

2 แตงตั้งคณะกรรมการ ดําเนินงาน มี.ค.62 
3 ประชุมผูบริหารโรงเรียนที่ขนาด

เล็ก 
มี.ค.62 

4 ศึกษาดูงาน มี.ค.62 ร.ร.ที่ประสบผลสัมเร็จ 
4 จัดทําประชาพิจารณ สรางความ

เขาใจ/รับฟงความคิดเห็นจาก 
ผูปกครอง ชุมขนและผูที่เกี่ยวของ 

เม.ย.62 โรงเรียนขนาดเล็ก 

5 ประเมินผล/สรุป/รายงาน  สพป.มหาสารคาม เขต 3 
 
5. งบประมาณ 
   งบจากแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา จํานวน 50,000 บาท   

ที ่ รายการ งบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
1 ประชุมผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก 

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  และ
คาอาหารกลางวัน สําหรับผูบริหาร
และเจาหนาที่ (120 x 105) 

12,600  12,600  

2 ศึกษาดูงานโรงเรียนขนาดเล็กที่
ประสบความสําเร็จในการบริหาร
จัดการ 

35,000  35,000  

3.  จัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (20x100) 

2,400   2,400 

 รวม (หาหมื่นบาทถวน) 50,000  47,600 2,400 
หมายเหตุ  ถัวจายไดทุกรายการ 
  
6. การประเมินผล 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใชวัด และ
ประเมินผล 

ผลผลิต  ( Output ) 
1. สพป.มหาสารคาม เขต 3 มีเครือขายโรงเรียน 
ขนาดเล็กเรียนรวมเพิ่มขึ้น 
 
2.คณะกรรมการสถานศึกษาฯ,ผูปกครอง , 

 
จํานวนเครือขายเรียน
รวม 
 
สอบถาม/สัมภาษณ 

 
เครือขายเรียนรวม 
 
 
แบบสอบถาม/สัมภาษณ 
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ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใชวัด และ
ประเมินผล 

ชุมชน ครู,นักเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของ พึงพอใจ 
ผลลัพธ ( Outcomes) 
 1.ผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ตระหนัก ใน
ภารกิจที่รับผิดชอบ 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใน
โรงเรียนขนาดเล็กเพิ่มขึ้น 

แลกเปลี่ยนประการณ
การบริหารจัดการการ
สอบ NT , O-net 
 

ประชุมแกลเปลี่ยนเรียนรู 
 
ผลการทดสอบ NT ,  O-
net 

 
 
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 1) โรงเรียนขนาดเล็ก สามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 2 ) นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน ผูมีสวนเกี่ยวของในการบริหารจัดการพึงพอใจ 
 2)  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  มีรูปแบบการพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด 
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โครงการ          อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผูบริหารโรงเรียน  ครูผูรับผิดชอบงานการเงิน บัญชี 
และพัสดุ   

แผนงาน   พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
ยุทธศาสตรที่ 6   พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวม 
เปาประสงคที่ 2   มีรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษา 
งานที่รับผิดชอบ           กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางมะลิวรรณ   ไตรสรลักษณ  และคณะ 
ระยะเวลาดําเนินการ  ระหวางวันที่  1 -30  มิถุนายน  2562 
 

1.หลักการและเหตุผล 
 ดวย กระทรวงการคลังกําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ  ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และการใชงานใน
ระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง สําหรับหนวยงานของรัฐ 
 เพื่อใหโรงเรียนเขาใจหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ  ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 และการใชงานในระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง สําหรับหนวยงานของรัฐ  และให
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานมีความรู ความเขาใจในแนวทางการปฏิบัติงานดังกลาว ใหมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน เกิดประโยชนสูงสุดตอโรงเรียน และงบประมาณสวนใหญจัดสรรใหสถานศึกษา  เมื่อมีการใชจาย
งบประมาณสถานศึกษาจะตองจัดทํา  เอกสารประกอบการเบิกจายใหถูกตองครบถวน  ดวยเหตุนี้บุคลากรใน
สถานศึกษา  ที่รับผิดชอบในการดูแลการใชจายงบประมาณ  คือ  ผูบริหารสถานศึกษาในฐานะผูอนุมัติเบิกจาย
งบประมาณ   ครูผูรับผิดชอบเจาหนาที่การพัสดุ  มีหนาที่ในการจัดซื้อจัดจาง   ดําเนินการเบิกจายใหเปนไป
ตามขั้นตอนของระเบียบปฏิบัติของทางราชการ  ดวยเหตุผล ดังกลาว  กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย  
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  จึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้นเพื่อที่จะพัฒนาใหครูผู
ปฏิบัติหนาที่ รับผิดชอบงานพัสดุ   ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 3  มี
ความรูความเขาใจ ปฏิบัติงานไดครบถวน    ถูกตอง รวดเร็ว ลดขอผิดพลาด  และเขาใจในบทบาทหนาที่ใน
การดําเนินการตามกฎหมาย  ระเบียบ  คําสั่ง  มติ ครม. และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ 
 

2.วัตถุประสงค 
 2.1 เพื่อใหโรงเรียนเขาใจหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ  ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 และการใชงานในระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง สําหรับหนวยงานของรัฐ  
เพื่อใหผูบริหารโรงเรียนและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ มีความรู ความเขาใจในหลักเกณฑและวิธี
ปฏิบัติงาน ไดถูกตองตามระเบียบทางราชการ 
             2.2 เพื่อสรางความมั่นใจ  ความเชื่อมั่น  ในการปฏิบัติหนาที่ของครูผูรับผิดชอบงานดานการเงิน 
บัญชีและพัสดุรวมถึงผูบริหารโรงเรียน  
              2.3 เพื่อครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีหนาที่รับผิดชอบดานงานการเงิน  บัญชีและพัสดุ 
มีความเขมแข็งตามหลักธรรมมาภิบาล และเปนกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสูคุณภาพ ระดับ 
มาตรฐานสากล 
 3 เปาหมาย 
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  3.1 ดานปริมาณ 
                 3.1.1  ผูบริหารโรงเรียนและเจาหนาที่การเงิน โรงเรียนในสังกัดและ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  จํานวน  300  คน 
                 3.1.2   ครูผูรับผิดชอบงานเจาหนาที่พัสดุของโรงเรียน  หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ  จํานวน  146   
คน และเจาหนาที่กลุมบริหารการเงินและสินทรัพย  จํานวน 9 คน  รวม  155  คน ไดรับการพัฒนาตาม
โครงการ                                                      
                 3.1.3  หัวหนาหนวยจัดซื้อภาครัฐ  หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ และเจาหนาที่พัสดุมี Username  
และPassword  ทุกโรงเรียน  และสามารถเขาใชงานในระบบ  e-GP  ของกรมบัญชีกลางได    รอยละ 100 
 
           3.2 ดานคุณภาพ  
                 3.2.1  ผูบริหารโรงเรียนไดทราบหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง และการ
บริหารพัสดุภาครัฐ  ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
และการใชงานในระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง สําหรับหนวยงานของรัฐ 
                  3.2.2  ครูผูปฏิบัติงานดานการพัสดุ หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ  และเจาหนาที่กลุมบริหารการเงิน
และสินทรัพย สามารถปฏิบัติเปนไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560  และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

 
4.  กิจกรรมและการดําเนินการ 
          4.1  กิจกรรมที่ 1 อบรม ผูบริหารโรงเรียนและเจาหนาที่การเงิน โรงเรียนในสังกัดและ สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  จํานวน  300  คน 
          4.2  กิจกรรมที่  2  อบรมเชิงปฏิบัติการ ครูผูรับผิดชอบงานการพัสดุของโรงเรียน  ในการจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยวิธีการอิเลคทรอนิกส  จํานวน  2  รุน   154   คน 
 
5.กิจกรรมระยะเวลาสถานที่และผูรับผิดชอบ 
ที ่ กิจกรรมสามารถไปสูความสําเร็จ

ตามตัวบงชี้ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

สถานที่ ผูรับผิดชอบ 

1 เสนอขออนุมัติโครงการอบรม ตุลาคม 2561 สพป.มค.3 มะลิวรรณ และ
คณะ 2 ประชุม/วางแผน/ขออนุมัติดําเนินการ

อบรม 

พ.ย.61 – ม.ค.
62 

สพป.มค.3 

3 ดําเนินการอบรม ก.พ.62 – พ.ค.
62 

สพป.มค.3 

4 นิเทศ กํากับ ติดตาม การดําเนินงาน มิ.ย. –ก.ค.62 สพป.มค.3 

5 สรุป/ประเมินผลการอบรม ส.ค.62 สพป.มค.3 

6 รายงานผลการดําเนินงาน ก.ย.62 สพป.มค.3 

 
6. งบประมาณ จํานวน  50,000   บาท มีรายละเอียดดังนี้ 
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ที ่
กิจกรรม/รายละเอียดการใชเงิน

งบประมาณ 
งบประมาณ 

แยกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

 
 
 

1 
 
 

   
 ๒ 
     

 
 
 

 
 3 
 
4 
 

อบรมหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการ 
นําสงเงินสงคลังของโรงเรียน 
 
อบรมผูบริหารโรงเรียนและเจาหนาที่
การเงินอําเภอโกสุมพิสัย และอําเภอกุด
รัง อําเภอเชียงยืน และอําเภอชื่นชม
จํานวน 145 คน 
เจาหนาที่การเงิน กลุมบริหารงาน
การเงนิและสินทรัพย จํานวน 7 คน 
 
อบรมหัวหนาหนวยจัดซื้อภาครัฐและ
เจาหนาที่พัสดุ 
 
อบรมเจาหนาที่พัสดุและครูผูปฏิบัติงาน
ดานพัสดุ จํานวน 145 คน 
คาตอบแทนวิทยากร   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
      
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
      
 

 
 
  
 
 
21,750 
 
 
  1,050 
 
 
    
 
21,750 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5,450 
 

 รวม    50,000   - 44,550   5,450 
หมายเหต ุสามารถถัวจายไดทุกรายการ  
 
7. การประเมินผล 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช 
ผลผลิต (Outputs) 
 1. ผูบริหารโรงเรียนไดทราบหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ  
ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และการใชงานในระบบ  
e-GP กรณีจัดซื้อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง สําหรับ
หนวยงานของรัฐ 
   2. เมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงาน
เขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 
และสถานศึกษาสามารถเบิกจายเงินงบประมาณ
ภาพรวมไดไมนอยกวา รอยละ 96 และงบลงทุนไม
นอยกวารอยละ 87 รอยละของครูและหัวหนา
เจาหนาที่พัสดุโรงเรียน เขารับการอบรมพัฒนาตาม

 
-การรายงานผลการ
เบิกจาย 
-การสังเกต 
การสอบถาม 
-ติดตามผล 

 
-การรายงานผลการ
เบิกจาย 
-การสังเกต 
-การสอบถาม 
-ติดตามผล 
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ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช 
กําหนด 
   3. รอยละของครูและหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
โรงเรียน มีความรูความเขาใจขั้นตอนกระบวนการ
จัดซื้อจัดจางผานระบบ e-GP และปฏิบัติตามระเบียบ 
   4. กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพยไดรับการ
พัฒนา 
ผลลัพธ(Outcomes) 
1.สามารถปฏิบัติเปนไปตามพระราชบัญญัติ การ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
ไดถูกตองทุกโรงเรียน 
2. การเบิกจายงบประมาณไดตามเปาหมายที่กําหนด 
3.ครูและผูบริหารโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ไดรับการ
พัฒนาความรูดานพัสดุ e-GP ระยะที่ 3 
4.ครูและนักเรียน ไดรับการสงเสริมและสนับสนุน
เบิกจายดานการเงินตลอดจนอํานวยความสะดวกดาน
ตางๆ ใหนักเรียนไดรับการบริการที่รวดเร็ว สนองตอ
ความตองการไดทันที 

 
-การรายงานผลการ
เบิกจาย 
-การสังเกต 
-การสอบถาม 
-ติดตามผล 

 
-การรายงานผลการ
เบิกจาย 
-การสังเกต 
-การสอบถาม 
-ติดตามผล 

 
8. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 1.  ผูบริหารโรงเรียนและเจาหนาที่พัสดุ ไดทราบหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง 
และการบรหิารพัสดุภาครัฐ  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
และการใชงานในระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง สําหรับหนวยงาน 
ของรัฐ 

  2. การเบิกจายเงินงบประมาณไดตามเปาหมายที่กําหนด  เปนไปตามนโยบาย 
 3.  ครูผูรับผิดชอบงานการเงิน บัญชีและพัสดุ  หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ และเจาหนาที่กลุมบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย  ไดรับความรูความเขาใจในการปฏิบัติงาน 
 4.  การปฏิบัติงานดานการเงิน บัญชีและพัสดุ  ถูกตองตามระเบียบของทางราชการ 
 5.  การปฏิบัติหนาที่ของครูและผูบริหารโรงเรียน  ที่ไดรับการอบรมพัฒนาแลวมีความนาเชื่อถือ 
 6.  ผูปฏิบัติงานดานการพัสดุ  มีความมั่นใจในการปฏิบัติงานในหนาที่ที่รับผิดชอบ 
 7.  สถานศึกษา  ปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติที่ถูกตอง  และดําเนินงานไปในแนวทางเดียวกัน 
โครงการ    ตรวจสอบภายในและใหความรูเกี่ยวกับการเงิน บัญชี และพัสดุโรงเรียน 
แผนงาน  พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
ยุทธศาสตรที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวม 
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เปาประสงคที่ 2   มีรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษา     
กลุมที่รับผิดชอบ   หนวยตรวจสอบภายใน 
ผูรับผดิชอบ        นางธัญญรัตน  พิมพาภรณ      
ระยะเวลาดําเนินการ   1  ตุลาคม  2561  ถึง   30  กันยายน  2562 

 
1. หลักการและเหตุผล 

                ปจจุบันมีการปรับเปลี่ยนระบบบริหารภาครัฐไปสูการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม  โดยยึดหลัก  
การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี  เนนการบริหารตามหลักการมีสวนรวม ความรับผิดชอบ ความ
โปรงใส การตรวจสอบระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานเชิงยุทธศาสตร  การตรวจสอบการใชจายเงิน
งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ เปนไปตามรายการที่กําหนด  การปฏิบัติถูกตองตามระเบียบ  ขอบังคับ  
และนโยบายตาง ๆ รวมถึงการตรวจสอบการดําเนินงานที่มุงเนนผลผลิตและผลลัพธจากการดําเนินงาน  
ตรวจสอบ  ติดตาม  และประเมินประสิทธิผล  ประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณการจัดการศึกษา  สอบ
ทานการดําเนินงานของหนวยงานและสถานศึกษาวามีขอบกพรอง  จุดเสี่ยงที่ตองปรับปรุงแกไข  วิเคราะห
ประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายในของหนวยงานและสถานศึกษา  ใหคําปรึกษา
แนะนํา  รวมทั้งการรายงานผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะ  ซึ่งตองปฏิบัติงานที่ยึดหลักความเปนอิสระ  
ความเที่ยงธรรม  ความโปรงใส   เพื่อความสําเร็จของหนวยงานและสถานศึกษาในการจัดการศึกษาใหมี
คุณภาพและมาตรฐานเปนที่ยอมรับ  และเชื่อถือของบุคคลทั่วไป 

                การตรวจสอบภายในจึงมีความสําคัญและจําเปนสําหรับผูบริหารจะใชเปนเครื่องมือในการ  สอบ
ทานการปฏิบัติงานของหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัด  วาประสบผลสําเร็จมากนอยเพียงใด และชวยสง
สัญญาณเตือนภัยถึงความเสี่ยงตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อปองกันการทุจริตและการปฏิบัติที่ไมถูกตองตาม
ระเบียบ                          

2. วัตถุประสงค 
               2.1  เพื่อทราบประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  การดําเนินงานและการควบคุมทางการเงินของ
สํานักงาน   เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  และโรงเรียนในสังกัด  รวมทั้งการปฏิบัติ  
ถูกตองตามระเบียบ ขอบังคับ  พรอมทั้งใหขอเสนอแนะ และแนวทางการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน       แกหนวยรับตรวจ 
                2.2  เพื่อทราบวาระบบการควบคุมภายในของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3 และโรงเรียนในสังกัด  มีการควบคุมที่เพียงพอและมีการปฏิบัติตามกิจกรรมควบคุมจริง  
พรอมทั้งมีการประเมินระบบการควบคุมภายในดวยตนเองและรายงานเปนไปตามระเบียบที่ คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน กําหนด 
                2.3  เพื่อทราบผลการปฏิบัติงานภาพรวมดานการเงิน  การบัญชี  และพัสดุ  ของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 และโรงเรียนในสังกัด  เปนไปตามวัตถุประสงค 
  3.เปาหมายและตัวบงชี้ความสําเร็จ 

  3.1  เปาหมายเชิงปริมาณ  
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                      3.1.1  ตรวจสอบหลักฐานการเบิก - จายเงินของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3 ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2561 -  มิถุนายน 2562 
                      3.1.2  ตรวจสอบการเงินการบัญชีและรายงานทางการเงินในระบบ  GFMIS                           
                      3.1.3  ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแกไขปญหาหนี้คาสาธารณูปโภค 
                      3.1.4  ตรวจสอบการเบิกจายเงินคาเชาบาน 
                      3.1.5  ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง  
                      3.1.6  ใหความรูและแนะนําแนวปฏิบัติงานดานการเงิน บัญชี และพัสดุใหแกโรงเรียนใน
สังกัด 
                      3.1.7  ตรวจสอบโรงเรียนในสังกัด  จํานวน 25 โรงเรียน   
 หมายเหตุ  จํานวนหนวยรับตรวจอาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม หรือตรวจสอบตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสั่งใหตรวจ 
                  3.2  เปาหมายเชิงคุณภาพ 
                      3.2.1  เจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานการเงิน  บัญชีและพัสดุ  มีความรูความเขาใจในการ
ปฏิบัติงาน   ไมนอยกวารอยละ 95 
                      3.2.2  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 และสถานศึกษา    
มีการบริหาร  จัดการดานการเงิน  การบัญชีและพัสดุ เปนไปตามระเบียบที่เกี่ยวของ 
                      3.2.3  สงเสริมใหการจัดสรรและการใชทรัพยากรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศีกษามหาสารคาม เขต 3  และสถานศึกษาเปนไปอยางประหยัด  คุมคา  เกดิประโยชนสูงสุดเพื่อ
ประโยชนตอการพัฒนาการเรียนการสอน 
                      3.2.4  เปนสัญญาณเตือนภัยลวงหนาใหผูบริหารไดทราบโดยเร็ว  และสามารถหาทาง
ปองกันหรือแกไขไดทันทวงที  ซึ่งเปนการลดโอกาสของความเสี่ยงหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 

4 .กิจกรรมระยะเวลาสถานที่และผูรับผิดชอบ 

ที ่                  กิจกรรม 
    ระยะเวลา 

    ดําเนินการ 
  สถานที่    ผูรับผิดชอบ 

 

1.กิจกรรมตรวจสอบหลักฐานการจาย 

และการตรวจสอบการบันทึกรายการใน 

ระบบ GFMIS ไดแกบัญชีเงินสด  

เงินฝากธนาคาร เงินฝากคลังและลูกหนี้ 

เงินทดรองราชการของ สพป.มค. 3 

-แจงโครงการใหกลุมบริหารงานการเงิน 

และสินทรัพย ทราบ  

-แจงกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 

จัดเตรียมหลักฐานการจาย (งบเดือน)สง 

ให ตสน. ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 

-ดําเนินการตรวจสอบหลักฐานการจาย 

  

 

 

  

 

   พ.ย.  61 

 

   

   พ.ย.  61 

 

 

 

 

 

 

 

สพป.มค. 3  

 

 

สพป.มค. 3 

 

 

นางธัญญรัตน 

พิมพาภรณ 
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แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 สพป.มหาสารคาม เขต 3 

 

ที ่                  กิจกรรม 
    ระยะเวลา 

    ดําเนินการ 
  สถานที่    ผูรับผิดชอบ 

(งบเดือน)ตั้งแตเดือน ต.ค. 61 – มิ.ย. 62 

ของ สพป.มค. 3  

-ดําเนินการตรวจสอบบันทึกรายการใน 

ระบบ GFMIS  เงินสด  เงินฝากธนาคาร 

เงินฝากคลัง  และเงินทดรองราชการ 

-รายงานผลการตรวจสอบให สพฐ.  

-สรุปรายงานผลการตรวจสอบประจําป  

สง สพฐ.และรายงาน  สพป.มค. 3 

พ.ย.61 – ก.ค.62

 

 มิ.ย. – ก.ค. 62 

 

  

 31 ก.ค.  62  

 30  ก.ย.  62 

สพป.มค. 3 

 

สพป.มค. 3 

 

  

สพฐ. 

สพป.มค. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  กิจกรรมใหความรูและแนะนําแนว 

ปฏิบัติงานดานการเงิน บัญชี และพัสดุ 

โรงเรียน จํานวน 145 โรงเรียน 

-แจงโครงการใหโรงเรียนทราบ 

-แจงปฏิทินใหโรงเรียนทราบ 

-ใหความรูและแนะนําแนวทางในการ 

ปฏิบัติงานดานการเงิน บัญชี และพัสดุ 

 

3. กิจกรรมตรวจสอบโรงเรียนในสังกัด 

-แจงโครงการใหโรงเรียนทราบ 

-แจงโรงเรียนเปาหมาย ตามปฏิทิน 

ประจําเดือน เพื่อเตรียมเอกสารการตรวจ 

-ดําเนินการตรวจสอบโรงเรียนในสังกัด 

จํานวน 25 โรงเรียน 

-รายงานผลการตรวจสอบ แจงโรงเรียน 

สพป.มค. 3 และ สพฐ. 

   

 

  

 

  พ.ย. 61 

  พ.ย. 61              

ธ.ค. 61– มี.ค.62

 

 

 

  มี.ค.  62 

  เม.ย. 62 

 

พ.ค. – มิ.ย. 62 

 

 

   ก.ย.  62 

 

 

 

 

ร.รในสังกัด 

ร.ร.ในสังกัด 

ร.ร.ในสังกัด 

 

 

 

ร.ร.ในสังกัด 

ร.ร.ในสังกัด 

ร.ร.ในสังกัด 

 

 

สพป.มค. 3 

สพฐ. 

 

นางธัญญรัตน 

พิมพาภรณ 

 

 
 
 
5.   งบประมาณ    
            งบประมาณ   จํานวนเงิน 50,000.-  บาท  (หาหมื่นบาทถวน)  มีรายละเอียดการใชจาย ดังนี้ 
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แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 สพป.มหาสารคาม เขต 3 

 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใชเงิน งบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

  

กิจกรรมการตรวจสอบหลักฐาน  

การจายของสํานักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม

เขต 3 

 

กิจกรรมใหความรูและแนะนํา    

แนวทางในการปฏิบัติงานดาน

การเงิน  การบัญชี แกโรงเรียน     

ในสังกัดจํานวน  145  โรงเรียน 

 

กิจกรรมตรวจสอบโรงเรียนในสังกัด 

จํานวน 25  โรงเรียน 

- 

 

 

 

 

36,000.- 

 

 

 

 

14,000.- 

  

 

- 

 

 

 

 

15,600.- 

 

 

 

 

6,000.- 

 

- 

 

 

 

 

3,000.- 

 

 

 

 

- 

  

- 

 

 

 

 

17,400.- 

 

 

 

 

8,000.- 

 

   รวม 50,000.- 21,600.- 3,000.- 25,400.- 

 
(ขออนุมัติถั่วจายทุกรายการ) 

6.  การประเมินผล 

ตัวบงชี้สภาพความสําเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใชวัด 

          รอยละ 95  ของเจาหนาที่ 

ผูรับผิดชอบงานการเงิน บัญชี และพัสดุ 

ของสถานศึกษามีความรูในการปฏิบัติงาน

ไดอยางถูกตอง 

          รอยละ 95  ของสถานศึกษาใน

สังกัดที่ไดรับการตรวจสอบภายใน มีการ  

ใชจายงบประมาณเปนไปตามแผน  ถูกตอง

ตามระเบียบ มีประสิทธิภาพ ทันตามระยะ 

เวลาที่กําหนด และมีการควบคุมภายในที่ดี 

1. สังเกต 

2.ประเมนิ 

3.สัมภาษณ 

4.การตรวจสอบเอกสาร

หลักฐาน 

 

1. แบบสอบถาม 

2. แบบเก็บขอมูล 

   การตรวจสอบ 

3. สรุปผลการตรวจสอบ 

7.   ผลที่คาดวาจะไดรับ 

              7.1  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 มีหลักฐานการจายเงิน      
(งบเดือน)  ในปงบประมาณ 2562  ครบถวน สมบูรณและถูกตอง 
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แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 สพป.มหาสารคาม เขต 3 

 

               7.2  เจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานการเงิน บัญชี และพัสดุ ผูบริหารสถานศึกษา นําความรูและ
ขอเสนอแนะมาใชในการปฏิบัติงานใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ 
               7.3  สถานศึกษามีความเขาใจในการปฏิบัติงานดานการเงิน  การบัญชี และการพัสดุ  
               7.4  สถานศึกษาบริหารจัดการเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณเพื่อประโยชนตอการ
พัฒนาการเรียนการสอน 
               7.5  สถานศึกษาจัดทําแผนงานโครงการครอบคลุมเงินที่ไดรับ  ใชอยางมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 
               7.6  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 และสถานศึกษา  มีการ
ควบคุมภายในที่รัดกุมและมีประสิทธิภาพ 
               7.7  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 และสถานศึกษา ปฏิบัติงาน
ถูกตองตามระเบียบและแนวปฏิบัติ 
                7.8  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  สงเสริมใหเกิดกระบวนการ
กํากับดูแลที่ดี  มีความโปรงใสในการปฏิบัติงานของหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัด 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการ                    ขยายผลการเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน 
                      ประจําปงบประมาณ  2562 
แผนงาน  พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
ยุทธศาสตรที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวม 
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แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 สพป.มหาสารคาม เขต 3 

 

เปาประสงคที่ 2   มีรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษา 
กลุมทีร่ับผิดชอบ  กลุมอํานวยการ 
ผูรับผิดชอบโครงการ นางมัลลิกา  เจริญศิลป 
ระยะเวลาดําเนินการ ธันวาคม 2561  ถึง เดือน มีนาคม 2562 
................................................................................................................................................................ 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ดวยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 20 เมษายน 
2561 โดยมาตรา 79 บัญญัติใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการ
บริหารจัดการความเสี่ยง โดยใหถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและ
หลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2561 โดยใหถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนด 
   เพื่อที่จะใหบุคลากรในสังกัดมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและมีแนวทางการ
จัดทํารายงานที่ถูกตอง เปนไปตามระเบียบสงผลใหการบริหารงานของหนวยงานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  เหมาะสมกับสภาพแวดลอมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปอยูเสมอ  ทั้งนี้เพื่อใหสอดรับตอแนว
ทางการดําเนินงาน การบริหารจัดการที่ดี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  จึง
ไดจัดทําโครงการขยายผลการเสริมสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในใหกับสถานศึกษา
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  ประจําปงบประมาณ 2562 

2.  วัตถุประสงค 

            2.1  เพื่อใหสถานศึกษาและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบที่เกี่ยวของในการจัดวางระบบควบคุมภายในและ
การบริหารความเสี่ยง มีความรู เรื่องการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
           2.2 เพื่อใหสถานศึกษาในสังกัด มีการประเมินและปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง การ
ควบคุมภายในและการกํากับดูแลอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 
  2.3 เพื่อใหสถานศึกษามีกรอบและแนวทางในการจัดวางระบบควบคุมภายในเปนไปตามมาตรฐานที่
กําหนดและเปนไปตาม มาตรฐาน และหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการ
ควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2561 
 
 3.  กลุมเปาหมาย 
 ผูบริหารสถานศึกษา และผูรับผิดชอบการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน 
 

4.  หลักสูตรในการอบรม 
   4.1 หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับ
หนวยงานของรัฐ พ.ศ.2561 
 4.2 ความรูเกี่ยวกับการรายงานการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน แบบ ปค1  แบบ ปค.4   
แบบ ปค 5 และแบบติดตาม ปอ.3 
 

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ ผูรับผิดชอบ 
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แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 สพป.มหาสารคาม เขต 3 

 

1. ขออนุมัติโครงการ  
 
2. ดําเนินการตามแผนงานที่

ไดรับมอบหมาย 
 

 3. สรุปผลการดําเนิน
โครงการ 

   4 ธันวาคม 2561    
 

ธันวาคม 2561    
ถึง มีนาคม 2562  

  
เมษายน  2562 

สพป.มค.3 
 

โรงเรียนในสังกัด 
สพป.มค.3 

 

สพป.มค.3 

นางพิศมัย พาณิชยกุลโรจ 
นางมัลลิกา  เจริญศิลป 
นางมัลลิกา  เจริญศิลป 

 
 

นางมัลลิกา  เจริญศิลป 
 

 
6.  งบประมาณ 

กิจกรรมและรายละเอียดการใชเงิน งบประมาณ จําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

กิจกรรมใหความรูและแนะนําแนวทางในการ
ปฏิบัติงานดานการจัดทํารายงานการควบคุม
ภายในแนวใหม ขั้นตอนและวิธีการการจัดทํา
รายงานการประมินผลการควบคุมภายในแนว
ใหมและวิธีการกรอกแบบฟอรม ปค1  ปค4 
ปค5  และแบบติดตาม ปอ.3 ใหแกโรงเรียน
ในสังกัด จํานวน 145 โรงเรียน 

 
 

 
20,000 

 
 

 
- 

 
 

 
20,000 

 
 

 
- 

รวม 20,000 - 20,000 - 
 

7.  การประเมิน 
 -  สังเกตจากการเขารวมฝกปฏิบัติของผูเขารับการอบรม 
 -  ขอมูลการรายงานผลการดําเนินงานตามระเบียบฯ 
 

8.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 8.1 ผูบริหารสถานศึกษา และผูรับผิดชอบการจัดทําระบบการควบคุมภายใน ปมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับแนวทางการควบคุมภายในตามหลักเกณฑและมาตรฐานแนวใหมป 2561 และสามารถจัดทํารายงาน
การควบคุมภายในตามแนวทางที่ระเบียบกระทรวงการคลังกําหนดไดอยางถูกตอง 
 8.2 สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 สามารถ
รายงานผลการดําเนินงานการควบคุมภายใน ตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 
ไดอยางถูกตอง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและทันตามกําหนด      
 8.3 ผลการดําเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น  สามารถ
ปองกันและลดการผิดพลาดและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได รวมทั้งทําใหไดรับความเชื่อถือในการรายงานทาง
การเงินตลอดจนสามารถปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของไดถูกตอง 
โครงการ    พัฒนามาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
แผนงาน  พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
แผนงาน  พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
ยุทธศาสตรที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวม 
เปาประสงคที่ 3  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ เอื้อตอ 
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               การยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
หนวยงานที่รับผิดชอบ กลุมอํานวยการ 
ผูรับผิดชอบ  นายชัยณรงค  แสงคํา นางพิศมัย  พาณิชยกุลโรจ    
ลักษณะโครงการ โครงการตอเนื่อง 
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 256๑ – 30 กันยายน 256๒ 

 
1. หลักการและเหตุผล 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดกําหนดมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เพื่อใชเปนแนวทางและเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา อันประกอบดวย 1) การบริหารจัดการองคกรสูความเปนเลิศ ๒) การบริหารและการจัด
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ๓) สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา และไดกําหนดใหสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาจัดทําขอตกลงการพัฒนาการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 
ไดกําหนดการพัฒนามาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนแนวทางสําคัญในการขับเคลื่อนการบริหาร
จัดการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตามรูปแบบการพัฒนามาตรฐานแบบบูรณาการ (Integration 
Standard Development Model : ISD Model)  

2. วัตถุประสงค 
 เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3 ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

3. เปาหมาย 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 มีผลการประเมินมาตรฐานสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาไมต่ํากวาระดับดี (รอยละ 70-89) 

 

4. กิจรรม/การดําเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ ผูรับผิดชอบ 

1. 
 

ประชุมชี้แจงการดําเนินงาน 
มาตรฐาน ป ๒๕๖๒ 

  ธันวาคม 256๑ 
 

สพป.มค.3 นางเนาวรัตน 

2. 
ประชุมการประเมินตนเอง 
รอง ๖ เดือน  

 เมษายน  256๒ 
สพป.มค.3 นางเนาวรัตน 

3. 
ประชุมสรุปและรายงานผลการ
ดําเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน 

  กันยายน  ๒๕๖๒ 
สพป.มค.3 เนาวรัตน 

5. งบประมาณที่ใช  
 เงินงบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท  (หาหมื่นบาทถวน)  

ที ่ กิจกรรม 
งบประมาณ 

 

หมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
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1. ประชุมชี้แจงการดําเนินงาน 
มาตรฐาน ป ๒๕๖๒ 

๑๕,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๕,๕๐๐ ๖,๕๐๐ 

2. 
ประชุมการประเมินตนเอง 
รอง ๖ เดือน  

๑๕,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๕,๕๐๐ ๖,๕๐๐ 

3. 
ประชุมสรุปและรายงานผลการดําเนินงาน 
รอบ ๑๒ เดือน 

๒๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๗,๐๐๐ 

  
๕๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 

 
 

6. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช 

คะแนนประเมินมาตรฐานสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา 

การสํารวจ แบบสํารวจ 

 7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
7.1  สพป.มค.3 มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานตามนโยบายของ สพฐ. 

             7.2   สพป.มค..3  มีแผนพัฒนาการศึกษาประจําป 2560 - 2564 และแผนพัฒนาการเรียนรู   พ.ศ. 
2562 - 2564 

7.3  บุคลากรมีสวนรวมในการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 
7.4  บุคลากรมีความรูในการใชกระบวนการ PLC 
7.5  ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจ 
 
  

 
 
 
 
โครงการ     จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562                                        
แผนงาน   พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
ยุทธศาสตรที่ 6   พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวม 
เปาประสงคที่ 3   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ  
                                          เอื้อตอการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาหนวยงานที่ 
กลุมทีร่ับผิดชอบ               กลุมนโยบายและแผน  
ผูรับผิดชอบโครงการ   นางวิไลวรรณ  ชินกร  
ลักษณะโครงการ  โครงการตอเนื่อง                                           
ระยะเวลาดําเนินการ    1  ตุลาคม  2561  -  30  กันยายน  2562 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.หลักการและเหตุผล 

พระราชกฤษฎีกาวาดวย หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 กําหนดใหสวน
ราชการดําเนินการตามหมวด 3 มาตรา 16 ใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการ โดย
จัดทําแผน 4 ป   ซึ่ งจะตองสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดินตามมาตรา 13  ในแตละ
ปงบประมาณ  ใหสวนราชการจัดทําแผนการปฏิบัติราชการประจําป เพื่อใหการปฏิบัติราชการภายในสวน
ราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ใหสวนราชการกําหนดเปาหมายแผนการทํางาน ระยะเวลาแลวเสร็จของ
งานหรือโครงการ และงบประมาณที่จะตองใชในแตละงานหรือโครงการ และตองเผยแพรใหขาราชการและ
ประชาชนทราบทั่วกัน  
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  ซึ่งเปนหนวยงานภายใตการกํากับดูแล
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงไดจัดทําโครงการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2561 ขึ้น ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
พ.ศ.2546  เพื่อตอบสนองนโยบายการศึกษาของรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและความตองการของผูรับบริการในพื้นที่  ใหการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 เปนไปอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

 
2.วัตถุประสงค 
  2.1 เพื่อสรางความเขาใจนโยบายใหแกบุคลากรในสังกัดไปปฏิบัติไดถูกตองรวมกัน 
  2.2 เพื่อทบทวน วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายการดําเนินงานใหสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ เพื่อใหการขับเคลื่อนองคกร เปนไปทิศทางเดียวกัน  
 2.3 เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 เพื่อใชเปนกรอบ แนวทางการดําเนินงานบริหารจัดการ 
ใหบรรลุตามเปาหมาย 
 2.4  เพื่อใชเปนเครื่องมือในการกํากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดการศึกษาอยาง
เปนระบบ 
 
3.เปาหมาย 
 เชิงปริมาณ 

1. บุคลากรที่เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ จํานวน 42  คน ประกอบดวย 
1.1 ผูบริหารการศึกษา    จํานวน    2 คน 
1.2 กตปน.      จํานวน    7 คน 
1.3 ประธานศูนยฯ      จํานวน  12 คน 
1.4 ผอ.กลุม     จํานวน  10 คน 
1.5 จนท.กลุมนโยบายและแผน   จํานวน    4 คน 
1.6 ศึกษานิเทศก (หัวหนากลุมงาน)   จํานวน    6 คน 
1.7 พนักงานขับรถยนต    จํานวน    1 คน 
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2.จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 จํานวน  20 เลม 

 
 เชิงคุณภาพ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 มีกรอบแนวทางการปฏิบัติราชการ
ประจําปที่มีประสิทธิภาพ สนองตอบความตองการของหนวยงานและบุคลากรที่เกี่ยวของ สามารถควบคุมการ
บริหารงบประมาณใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ        

 
4.  กิจกรรม / ระยะเวลา/ สถานที่และผูรับผิดชอบ 
  

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ ผูรับผิดชอบ 
1 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน ก.ย.61 สพป.มค.3 นางวิไลวรรณ  

  ชินกร  
 และคณะ 

2 ประชุมศึกษาวิเคราะห รวบรวมขอมูลนโยบายตาง ๆ ที่
เกี่ยวของเพื่อกําหนดกรอบทิศทางการดําเนินงาน  

ก.ย. 61  

3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562  

ต.ค..61 อ.อุบลรัตน 
จ.ขอนแกน 

4 ผูรับผิดชอบเสนอโครงการเพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติการ
ประจํางบประมาณ พ.ศ.2561  

ต.ค..61  

5 ประชุมกลั่นกรองโครงการที่เสนอเพื่อบรรจุในแผนฯ ต.ค.. 61  
6 เสนอผูบริหาร/คณะกรรมการฯพิจารณารางแผนฯ ต.ค..61  

สพป.มค.3 7 นําเสนอรางแผนปฏิบัติการฯเสนอ อนุกรรมการฯและ  
กศจ.มหาสารคาม เพื่อขอความเห็นชอบ 

พ.ย..61 

8 จัดทํารูปเลมแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 
 พ.ศ.2559  

ธ.ค..61 

9 จัดสงเอกสารแผนปฏิบัติการฯ ใหกลุมงานใน สพป.มค.3 
หนวยงานในสังกัดและหนวยงานที่เกี่ยวของ 

ธ.ค.61 สพป.มค.3 นางวิไลวรรณ  
  ชินกร  
 และคณะ 10 เผยแพรเอกสารแผนฯทางเว็บไซต สพป.มค.3  ธ.ค.61 สพป.มค.3 

5. งบประมาณ 
     งบจากแผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  จํานวน 80,000 บาท   ดังนี้ใช
งบประมาณป พ.ศ.2561 จํานวน  50,000 บาท งบประมาณป พ.ศ.2562 จํานนวน 30,000 บาท 

ที ่ รายการ 
งบ 

ประมาณ 

จําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแท
น 

คาใชสอย คาวัสดุ 

1. ประชุมศึกษาวิเคราะห รวบรวมขอมูล
นโยบายตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อกําหนดกรอบ
ทิศทางการดําเนินงาน 

- - - - 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทําแผนปฏิบัติการ     
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ที ่ รายการ 
งบ 

ประมาณ 

จําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแท
น 

คาใชสอย คาวัสดุ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562     
(50,000 บาท) 
2.1 คาอาหารกลางวัน 1 มื้อ(41 x 180 ) 7,380  7,380  
2.2 คาอาหารวาง 1 มื้อ (41x30) 1,230  1,230  
2.3 คาอาหารเย็น 1 มื้อ   ( 41 x 250 ) 10,250  10,250  
2.4 คาหองประชุม 5,000  8,000  
2.5 คาที่พักพรอมอาหารเชา  (41x500) 20,500  20,090  
2.7  คาพาหนะสําหรับคณะกรรมการ 
       กตปน.จํานวน 7 คน ประธานศูนย      
       จํานวน 12 คน    (19 x 400) 

7,600  7,600  

3 ประชุมกลั่นกรองโครงการที่เสนอเพื่อบรรจุใน
แผนฯ 2 วัน (10,840) 

    

2.1 คาอาหารกลางวัน ,คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  ( 41 x120x2) 

9,840  9,840 
 

2.2 คาเอกสารในการประชุม 1,000   1,000 
4 ประชุมคณะกรรมการพิจารณารางแผน 

 ( 7,960 บาท) 
    

1. คาอาหารกลางวัน ,คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  ( 47x120) 

4,920  4,920  

 2.คาวัสดุ 3,040   3,040 
5 คาจัดทํารางแผนเสนอ อนุกรรมการ ศธจ. 

(180x20)  
3,600   3,600 

6 จัดทํารางแผนฯ เสนอ กศจ. (180x20) 3,600   3,600 
7 จัดพิมพรูปเลม (200x20  เลม)                4,000   4,000 
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น( 1+2+3) 80,000  64,760 15,240 
 
หมายเหตุ  ขออนุมัติถัวจายไดทุกรายการ 
6.วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใชวัด และประเมินผล 
ผลผลิต  ( Output ) 
 -แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

- - 

ผลลัพธ ( Outcomes)   
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1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 มี
กรอบแนวทางในการปฏิบัติราชการที่
มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลตาม
เปาหมาย 
2. รอยละ100 ของบุคลากรใน 
สพป.มค.3 และสถานศึกษาใชแผน
เปนเครื่องมือในการปฏิบัติงาน 

สอบถามความคิดเห็น 
 
 
 
 

สัมภาษณ 
 
 

แบบสอบถาม 
 
 
 
 

แบบสัมภาษณ 
 
 

 
7.ผลที่คาดวาจะไดรับ 
   7.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 และหนวยงานในสังกัด  
มีกรอบแนวทางปฏิบัติงาน ที่มีประสิทธิภาพ สนองตอบความตองการของหนวยงานและนโยบายของหนวย
เหนือ 
 7.2 การควบคุมบริหารงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการ      ติดตามรายงานและประเมินผลการบริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นที่ 
                                 การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต  3 ประจําปงบประมาณ 2562 
แผนงาน    พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
ยุทธศาสตรที่ 6    พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวม 
เปาประสงคที่ 3            สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ  
                                 เอื้อตอการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาหนวยงานที ่                
กลุมที่รับผิดชอบ   กลุมนโยบายและแผน/กลุมอํานวยการ 
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ผูรับผิดชอบ     นางสาวอัญชลี  สองสพ                                
ระยะเวลาดําเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม  2561 – วันที่ 30 กันยายน 2562 
 
1. หลักการและเหตุผล 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสํานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน มีภารกิจหลักในการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวม รวมทั้งเสนอแนวทางการ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในแตละปงบประมาณ เพื่อติดตามและประเมินผลการบริหาร
จัดการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2 เรื่อง คือ ผลการบริหารจัดการตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และการดําเนินงาน  ตามยุทธศาสตร และจุดเนนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประกอบดวย  ยุทธศาสตร  จุดเนน ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ.
2561  ประกอบดวย จํานวน 6 ยุทธศาสตร  ไดแก    
ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการพัฒนาคุณภาพผูเรียนและ
สงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน  ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการสงเสริมพัฒนาครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ยุทธศาสตรที่  4  ดานขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและเรียนรูอยาง
มีคณุภาพ  ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการจัดการศึกษาเพื่อสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ยุทธศาสตรที่ 
6 ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา   

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานผลการ
บริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ จุดเนน ของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งกําหนดใหรายงานถึง 2 กลุมงาน คือ การรายงานสํานัก
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สตผ.) และ กลุมพัฒนาระบบบริหาร (ก.พ.ร.)  ในทุก
ปงบประมาณ โดยกําหนดแบบฟอรมการติดตาม รายงานและประเมินผล พรอมปฏิทินการดําเนินงานให
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตทราบและดําเนินการตามกิจกรรมที่กําหนด 
 เพื่อใหการดําเนินการรายงานผลการบริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เปนไปดวยความเรียบรอย ทันตามกําหนดเวลา  
สํานักงานเขต  มีผลการดําเนินงานตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ตามนโยบาย  ยุทธศาสตร จุดเนน  
และ การดําเนินงานขับเคลื่อนตัวชี้วัด ผลคะแนนตามตัวชี้วัดการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561) อยูในระดับดีมาก หรือ ดีเยี่ยม  จึงจัดทํา
โครงการนี้ขึ้น  เพื่อรองรับการดําเนินงานในแตละกิจกรรมใหบรรลุวัตถุประสงคตอไป  
 
 
2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 มีรายงานสรุปผลการจัด
การศึกษาประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เผยแพรแกสาธารณชน ผูที่เกี่ยวของ ผูที่สนใจ และใชเปนขอมูล
ในการวางแผนการดําเนินงานในปงบประมาณถัดไป 
 2.2 เพื่อรายงานขอมูลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระบบ 
e –MES   
 2.3 รับการตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําป
งบประมาณ  พ.ศ.2562  เชิงประจักษ 
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  2.4 เพื่อรายงานประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ      
( ม.44) 
 2.4 รับการตรวจราชการจากผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
 
3. เปาหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
                  - สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 มีรายงานสรุปผลการจัด
การศึกษาประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เผยแพรแกสาธารณชน ผูที่เกี่ยวของ ผูที่สนใจ และใชเปนขอมูล
ในการวางแผนการดําเนินงานในปงบประมาณถัดไป   จํานวน  100 เลม และผานทางเว็บไซตสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  www.mkarea3.go.th 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 มีผลการบริหารจัดการ
ตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระดับที่นาพึงพอใจ  การดําเนินงานขับเคลื่อนนโยบายตาม
ยุทธศาสตร  และผลคะแนนการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
อยูในระดับดีมาก (4) หรือ ดีเยี่ยม (5)  
  3.2.2 ผูรับผิดชอบในการจัดทํารายงานผลการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ สามารถจัดทํารายงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  ทันตามปฏิทินการ
ปฏิบัติงานที่กําหนด 
 

4. กิจกรรมระยะเวลา สถานที่และผูรับผิดชอบ 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

สถานที่ ผูรับผิดชอบ 

1 การจัดทํารายงานผลการบริหารจัดการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
1.1 แตงตั้งคณะกรรมการจัดทํารายงานการ

จัดการศึกษา ประจําป 2562 
1.2 จัดทําแบบฟอรมการรายงาน 
1.3 ประชุมชี้แจงการจัดทํารายงาน 

(คณะกรรมการฯ ตามขอ 1.1) 
1.4 รวบรวมผลการรายงาน 
1.5 ประชุมกรรมการยกรางการจัด ทํา 
     รายงาน 
1.6 จัดทําเอกสารรายงานเปนรูปเลม 
1.7 เผยแพรเอกสารการรายงาน 

ตค.-พย.62 สพป.มค.3 อัญชลี/คณะ
กรรมการฯที่ไดรับ
แตงตั้ง 

2 รายงานขอมูลการติดตามและประเมินผล
การบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 รายงาน
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ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

สถานที่ ผูรับผิดชอบ 

ผลรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 
โดยรายงานผานระบบ  e-MES 

2. รับการตรวจ ติดตาม การบริหารจัดการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562 จากสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   2.1 จนท.ผูรับผิดชอบรวมประชุมรับฟง
คําชี้แจงการ  รายงาน จาก สตผ. 
   2.2 แตงตั้งคณะกรรมการจัดทํารายงาน
ผลการดําเนินงาน  ตามกลยุทธ หรือ
นโยบายที่ สตผ.กําหนด 
   2.3 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการฯ (ตาม
ขอ 2.2) 
   2.4 รวบรวมรายงานจัดทําเปนรูปเลม 
พรอมรวบรวม เอกสารหลักฐานอางอิง
ประกอบประเด็นการ ติดตามประเมินผล 
   2.5 ประชุมซักซอมเตรียมความพรอม
รับการตรวจติดตาม  จากคณะกรรมการฯ 
ของ สตผ. 
   2.6 รับการตรวจติดตามจากคณะ
กรรมการฯ ของ สตผ. 
   2.7 แกไขปรับปรุง รวบรวมรายงาน 
พรอมเอกสาร หลักฐานอางอิงประกอบ
ประเด็นการตรวจติดตาม 
     ประเมินผล สงคณะกรรมการฯ  (สตผ.) 
  

มีค.-กย.62 สพป.มค.3 อัญชลี/คณะ
กรรมการฯที่ไดรับ
แตงตั้ง 

3. การรายงานผลการประเมินสวนราชการ
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ.
2562 
    3.1 จนท.ผูรับผิดชอบ และตัวแทนกลุม
งานที่เกี่ยวของ ใน สพป.มค.3 รวมประชุม
รับฟงคําชี้แจงการจัดทํา  รายงานจาก  
ก.พ.ร 
   3.2 แตงตั้งผูรับผิดชอบการจัดทํา
รายงานตามชี้วัด 

กพ.-ตค.62 สพป.มค.3 เนาวรัตน/ 
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด 
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ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

สถานที่ ผูรับผิดชอบ 

   3.3 ประชุมผูรับผิดชอบ (ขอ 3.2) 
   3.4 รายงานผล รอบ 6/9/12 เดือน 
(10 เม.ย./10 กค./10 ตค.62)ทาง
เว็บไซต http://krs2.psdg-obec.go.th/     

 
5. งบประมาณ  จํานวน  50,000  บาท   มีรายละเอียดดังนี ้
ที ่ รายการ งบประมาณ หมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
1. การจัดทํารายงานผลการจัดการศึกษา

ประจําป 2562 
1.1ประชุมคณะกรรมการจัดทํารายงานจัด
การศึกษา ประจําป 2562 เพื่อชี้แจงการจัดทํา
รายงาน / 
    ตรวจสอบการยกราง 
    -คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (50x30x2) 
1.2 คาจางเหมาจัดทํารายงานเปนรูปเลม
(20x200) 

7,000   
 
 
 
 
 

3,000 
 

4,000 

 

2. การจัดทํารายงานผลการบริหารจัดการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 
2.1 คชจ.เดินทางไปราชการเพื่อรวมรับฟงคํา
ชี้แจง การรายงานจาก สตผ. (2x2,100 บาท) 
2.2 ประชุมคณะกรรมการจัดทํารายงานฯ 
     -คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (30x30) 
     -คาเอกสารในการประชุม 
2.3 รวบรวมรายงานจัดทําเปนรูปเลม พรอม
รวบรวม เอกสารหลักฐานอางอิงประกอบ
ประเด็นการตรวจ ติดตาม 
     -คาถายเอกสารและคาจัดทํารูปเลมรายงาน 
2.4ประชุมซักซอมการเตรียมความพรอมใน
การรับ     การตรวจติดตามฯ 
     -คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (30x30) 
2.5 รับการตรวจติดตามจากคณะกรรมการฯ   
ของ สตผ. 
      -คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (60x30x2) 
      -คาอาหารกลางวัน (60x80) 

33,100   
 
 

4,200 
 

900 
 

2,000 
 
 
 

11,700 
 
 

900 
 
 

3,600 
4,800 
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ที ่ รายการ งบประมาณ หมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

      -คาใชจายในการจัดเตรียมสถานที่ตอนรับ
และ การจัดทํา VTR แนะนํา สพป.มค.3 

5,000 

3. รายงานการประเมินสวนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ปงบประมาณ  พ.ศ.2561  (ม.44) 

3.1 คชจ.เดินทางไปราชการเพื่อรวมรับฟงคํา
ชี้แจง   การรายงานจาก ก.พ.ร. (4x1,000) 
3.2 ประชุมผูรับผิดชอบการจัดทํารายงานตาม
ตัวชี้วัด 
  -คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (30x30) 
   -คาจัดทําคูมือตัวชี้วัดจํานวน 20 เลม 

9,900   
 
 

4,000 
 
 
 

900 
5,000 

 

รวมทั้งสิ้น 50,000 - 50,000 - 
 
6. การประเมินผล 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช 
ผลผลิต (Outputs) 
  1. สพป.มค.3 มีรายงานผลการจัด
การศึกษาประจําป 2562 เผยแพรแก
สาธารณชนทั่วไป   

 
- รูปเลมเอกสารการรายงาน 
 
 

 
-แบบรายงานผลการดําเนินงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจําป 

2. สพป.มค.3 สามารถรายงานผล
รายงานขอมูลการติดตามและ
ประเมินผลการบริหารจัดการการศึกษา
ขัน้พื้นฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2562 รายงานผลรอบ 6 เดือน 9 
เดือน และ 12 เดือน โดยรายงานผาน
ระบบ     e-MES  ทันตามกําหนดเวลา
อยางมีประสิทธิภาพ 

ผูประเมิน สพฐ.ประเมินผล
ผานระบบ e-MES 

แบบรายงานผล ผานระบบ     e-
MES 

3. สพป.มค.3 สามารถรายงานผลการ
บริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  
 

-รูปเลมเอกสารการรายงาน 
-การสัมภาษณ/สังเกต 

-แบบรายงานผลการบริหารจัดการ 
สพท.ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2562 

4. สพป.มค.3 รายงานการประเมินสวน
ราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ปงบประมาณ  พ.ศ.2562  (ม.44) 

ผูประเมิน สพฐ.ประเมินผล 
เว็บไซต http://krs2.psdg-
obec.go.th/     

แบบรายงานผล 
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ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช 
 
ผลลัพธ (Outcomes) 
  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 มีผล
คะแนนประเมิน การบริหารจัดการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562 รายงาน
มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
และรายงานการประเมินสวนราชการ
ตามมาตรฐานการปรบปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 (ม.
44) ในระดับดีมาก ถึง ระดับดีเยี่ยม 

-  - แบบแจงคะแนนการประเมิน
จาก สตผ. และ ก.พ.ร 

 
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 8.1  สามารถนําผลสรุปการจัดการศึกษาประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  มาใชเปนขอมูล
วิเคราะห เพื่อการวางแผนการดําเนินงานในปงบประมาณถัดไปไดอยางตรงประเด็น สามารถจัดทําโครงการ
เพื่อสอดรับสอดคลองกับตัวชี้วัด เปาประสงค ของ สพฐ.และบริบทของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 

9.2 ผูที่รับผิดชอบในการจัดทํารายงาน เขาใจการจัดทํารายงานผลการบริหารจัดการสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ทั้งการขับเคลื่อนนโยบายตามยุทธศาสตร  และการรายงานตามตัวชี้วัด  ม.44 ทําใหสามารถ
จัดทํารายงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงคของการติดตามประเมินผล สงผลตอคาคะแนนการ
ประเมินในระดับดีมาก หรือดีเยี่ยม  

 
 

โครงการ                    ประชุมผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
                                มหาสารคาม เขต 3 
แผนงาน  พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
ยุทธศาสตรที่ 6  พัฒนาระบบบรหิารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวม 
เปาประสงคที่ 3  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ  
                               เอื้อตอการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาหนวยงานที่ 
หนวยงานที่รับผิดชอบ   กลุมอํานวยการ 
ผูรับผิดชอบ  นางมัลลิกา  เจริญศิลป  นางพิศมัย  พาณิชยกุลโรจ 
ลักษณะโครงการ          ตอเนื่อง 
ระยะเวลาดําเนินการ 1  ตุลาคม  2560  -  30  กันยายน  2561 
 
3. หลักการและเหตุผล 
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     ดวยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  ไดจัดประชุมผูอํานวยการโรงเรียน  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 เพื่อสรางความเขาใจในระบบการทํางาน 
ที่ดี  และคลองตัว ทันตอเหตุการณ  เนื่องจากเปนระยะที่มีความเคลื่อนไหวทางการศึกษาอยูเสมอ  ดังนั้น
ผูอํานวยการโรงเรียนจะตองมีความรูความเขาใจทันทันตอการเปลี่ยนแปลง เพื่อดําเนินงานเปนไปตามระเบียบ
กฎหมายที่เกิดขึ้นใหม 
 

2. วัตถุประสงค  
     2.1  เพื่อใหผูอํานวยการโรงเรียน มีความรู ความสามารถ และประสบการณใหม ๆ ในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษาใหทันกับการเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน และสามารถเปนผูนําที่ดี 
  2.2  สถานศึกษาไดรับขอมูล ขาวสาร การดําเนินงานเพื่อนําไปสูการปฏิบัติที่ถูกตอง 
  2.3 เพื่อติดตามประเมินผลของสถานศึกษาในสังกัด ในศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3.  เปาหมาย 
  3.1  เปาหมายเชิงคุณภาพ 
   3.1.1  ผูอํานวยการโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3   มีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติงานที่ไดดียิ่งขึ้น 
   3.1.2  ผูอํานวยการโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3   ไดรับทราบขอมูล ขาวสาร ความเคลื่อนไหวของทางราชการไดอยางรวดเร็ว 
  3.2  เปาหมายเชิงปริมาณ 
   3.2.1  ผูอํานวยการโรงเรียน  จํานวน    145 คน 
   3.2.2  ผอ.สพป.มค.3   จํานวน     1 คน 
   3.2.3  รอง ผอ.สพป.มค.3  จํานวน     12 คน 
   3.2.4  ผูอํานวยการกลุม สพป.มค. 3 จํานวน     10 คน 
   3.2.5  ศึกษานิเทศก   จํานวน      12   คน 
   3.2.6   เจาหนาที่กลุมอํานวยการ          จํานวน         5   คน  
 
 
4. กิจกรรมระยะเวลาสถานที่และผูรับผิดชอบ 

ที ่
กิจกรรมสามารถไปสูความสําเร็จ

ตามตัวบงชี้ 
ระยะเวลาดําเนินการ สถานที่ ผูรับผิดชอบ 

1. 
 
 
2. 
 

การประชุมผูบริหารโรงเรียนใน
สังกัด เพื่อแจงนโยบาย ขอราชการ 
และแนวทางปฏิบัติ 
การประชุมประธานศูนย 
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

1 ต.ค. 61-  30 ก.ย. 62 
 
 
1 ต.ค. 61-  30 ก.ย. 62 
 

 สพป.มค.3 
 
 
สพป.มค.3 

กลุมอํานวยการ 
 
 
กลุมอํานวยการ 
 

 

5.  งบประมาณที่ใช  จํานวน        100,000.-    บาท  
ที ่ รายการ งบประมาณ หมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
1. คาอาหารวาง   185x30x6 33,300  33,300  
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อาหารกลางวัน  185X50X6     55,500   5,500 
3. ประชุมประธานศูนย/ศึกษานิเทศก 

-คาอาหารวาง 32X30X6 
-คาอาหารกลางวัน 32X50X3 

 
5,400 
4,800 

  
5,400 

 

 

5. คาจัดทําปายประชุม/คาถายเอกสาร      1,000      1,000 
                    รวม 100,000     9,000    1,000 
 

6. การประเมินผล 
ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช 

ผลผลิต (Outputs) 
ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดเขาประชุม
โดยพรอมเพรียงกัน 

การสังเกต/การสัมภาษณ/การ
ตรวจสถิติ เอกสาร 

แบบการสังเกต /แบบ
สัมภาษณ / แบบบันทึกสถิติ 

ผลลัพธ(Outcomes) 
 ผูบริหารสถานศึกษามีความสนใจ  เขาใจ
ในระเบียบ และระบบการทํางานที่ดี  
สามารถนําไปปฏิบัติงานไดถูกตอง 

การสํารวจความพึงพอใจ แบบสัมภาษณ/แบบสํารวจ
ความพึงพอใจ 

 
7.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 7.1  ผูอํานวยการโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  
ไดรับทราบ   ขอมูลขาวสารอยางทั่วถึง 
 7.2  ผูอํานวยการโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3   
มีความเขาใจในการปฏิบัติอยางถูกตอง 
 7.3  ผูอํานวยการโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  
ไดรับทราบ  กระบวนการพัฒนาทางวิชาชีพครู  และสรางความเขาใจ  ความรวมมืออันดี 

7.4  ผูอํานวยการโรงเรียนสามารถสนองนโยบายสําคัญ  เรงดวน ของรัฐบาลไดเปนอยางด ี
โครงการ  พัฒนาการประชาสัมพันธ 
แผนงาน  พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
ยุทธศาสตรที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวม 
เปาประสงคที่ 3           สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ  
                               เอื้อตอการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาหนวยงานที่ 
หนวยงานที่รับผิดชอบ   กลุมอํานวยการ 
ผูรับผิดชอบ           นางพิศมัย  พาณิชยกุลโรจ 
ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง 
ระยะเวลาดําเนินการ 1  ตุลาคม 2561 – 30  กันยายน  2562 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
   การปฏิรูปการศึกษา รัฐบาลมุงเนนใหคนไทยไดเรียนรู ตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ  โดยมี
เปาหมายหลักสามประการ คือ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเรียนรูของคนไทยเพิ่มโอกาสทาง
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การศึกษาและเรียนรูอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ สงเสริมการมีสวนรวม ของทุกภาคสวนของสังคมในการบริหาร
และจัดการศึกษาและมีกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 4 ประการคือ พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม, 
พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม, พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรู  ยุคใหมและพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการใหม ตามที่กระทรวงศึกษาธิการไดนํามามุงเนนในเรื่องของ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและจัด
การศึกษาเพื่อการมีงานทําของเยาวชนไทย และคนไทยทั้งประเทศ  ไดเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และเตรียม
ความพรอมสูประชาคมอาเซียน 
 
2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสาร ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการศึกษาใหบุคลากร
ทางการศึกษา หนวยงาน ประชาชนทั่วไป ไดทราบความเคลื่อนไหว ระบบการทํางานและสามารถพัฒนางาน  
ใหตรงกับสถานการณไดทันทวงท ี
 2.2 เพื่อสงเสริมและพัฒนาเครือขายประชาสัมพันธทั้งภายในและภายนอกใหมีความรู 
ความสามารถและใหความรวมมือในการเผยแพรความเคลื่อนไหวของ สพป.สุรินทร เขต 3 และสถานศึกษา   
ในสังกัด 
 2.3 เพื่อเพิ่มชองทางการรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะในการบริหารจัดการศึกษา 
 2.4 พัฒนาระบบประชาสัมพันธทางสื่ออิเล็กทรอนิกส เปนชองทางการสื่อสารกับสถานศึกษา 
บุคลากรในสังกัดและสูสาธารณชน 
 2.5 พัฒนาเครือขายประชาสัมพันธ 
 2.6 เพิ่มชองทางสื่อสาร ไดแก การจัดทําสื่อสิ่งพมิพและปายประชาสัมพันธ   
 
   3. เปาหมาย 

  3.1 ดานปริมาณ 
 1)  สํานักตาง ๆ ใน สพฐ. จํานวน  10  แหง 
 2)  สพป. และ สพม. ทั้ง  225  แหง 
 3)  สถานศึกษาในสังกัด สพป.มค.3 จํานวน   145  โรงเรียน 
 4)  สถานศึกษาเอกชน  จํานวน  11  โรงเรียน 
 5)  บุคลากรในสังกัด สพป.มค.3 จํานวน  60  คน 
 6)  หนวยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวของ  10  แหง 
 7)  สวนราชการในจังหวัดมหาสารคาม  10  แหง 
 

  3.2 ดานคุณภาพ 
1)   สถานศึกษาในสังกัด มีการประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง ครอบคลุมพื้นที่ในความ

รับผิดชอบ 
2)   บุคลากรสามารถดําเนินการประชาสัมพันธ และผลิตสื่อ ใหสื่อประชาสัมพันธอยางมี 

ประสิทธิภาพ 
 

4. กิจกรรมระยะเวลาสถานที่และผูรับผิดชอบ 
กิจกรรมสามารถไปสูความสําเร็จตามตัว

บงชี้ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

สถานที่ ผูรับผิดชอบ 
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กิจกรรมสามารถไปสูความสําเร็จตามตัว
บงชี้ 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

สถานที่ ผูรับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาเว็บไซต
เครือขายประชาสัมพันธ 
1)  แตงตั้งคณะกรรมการดูแลเว็บไซต 
เครือขายประชาสัมพันธ 
2)  ปรับปรุงเว็บไซตเครือขาย

ประชาสัมพันธ 
3)  ประสานขอความรวมมือจากเครือขาย
ประชาสัมพันธ ในการสงขอมูลขาวสาร 
จากโรงเรียนในสังกัด 

1 ต.ค. 61 – 30  
ก.ย. 61 
 
 
 
 
 
 
 

สพป.มค.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางพิศมัย 
  พาณิชยกุลโรจ 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที ่2 การผลิตสื่อ 
ประชาสัมพันธ 
- ผลิตสื่อเสนอผลงาน สพป.มค.3 
- จัดทําวารสารประชาสัมพันธงาน 
สพป.มค.3 
 

 สพป.มค.3 
 

นางพิศมัย 
  พาณิชยกุลโรจ 
 

กิจกรรมที่ 3 คาวัสดุ อุปกรณถายภาพ 
printer และการซอมบํารุงกลอง
ถายภาพ 
-  คา printer inkjet   
-  คากลองถายภาพขนาดพกพา 
Samsung 
-  คาซอมกลองถายภาพ (แบบเรงดวน) 

   

   5. งบประมาณที่ใช 
            เงินงบประมาณ      50,000 บาท  

ที ่
กิจกรรม/รายละเอียดการใชเงิน

งบประมาณ 
งบ 

ประมาณ 

แยกตามหมวดรายจาย 

คาตอบแทน 
คาใช
สอย 

คาวัสดุ 

1. 
 

2. 
3. 

 

การพัฒนาเว็บไซตเครือขาย
ประชาสัมพันธ 
ผลิตสื่อประชาสัมพันธ วารสาร  
ปาย/ประชาสัมพันธ 
คาวัสดุ อุปกรณถายภาพ printer 
และการซอมบํารุงกลองถายภาพ 

10,000 
 

15,000 
25,000 

 

 
 
 

 10,000 
 

15,000 
25,000 

 

               รวม 50,000   50,000 
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  6. การประเมินผล 
ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช 

ผลผลิต (Outputs) 
การผลิตขาวและภาพขาวเพื่อการ
ประชาสัมพันธ เผยแพรทางสื่อหนังสือพิมพ 
วิทยุ โทรทัศน ผลิตสื่อวีวีดีทัศน จัดทํา
วารสาร ออกแบบและจัดทําปาย
ประชาสัมพันธ 

การสังเกต/การ
สัมภาษณ/การตรวจ

สถิติ เอกสาร 

แบบการสังเกต /แบบ
สัมภาษณ / แบบบันทึกสถิติ 

ผลลัพธ(Outcomes) 
การประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลขาวสาร
ครอบคลุมทุกกลุม เปาหมาย ไดรับทราบ
ขอมูลความเคลื่อนไหวทางการศึกษาที่รวดเร็ว
ถูกตอง ชัดเจน และทันสมัย 

การสํารวจความพึง
พอใจ 

แบบสัมภาษณ/แบบสํารวจ
ความพึงพอใจ 

 
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ             
 

              สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 มีการประชาสัมพันธที่ครอบคลุมแล
จัดระบบที่มีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงกับเครือขาย และสรางสัมพันธอันดีระหวางหนวยงานของรัฐกับ
ประชาชน เพื่อใหเกิดความรวมมือสนับสนุนการจัดการศึกษา รวมทั้งการประชาสัมพันธภารกิจของหนวยงาน
สถานศึกษา ความเคลื่อนไหวทางการศึกษา ไดครอบคลุมและทั่วถึง                
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บทที่  5 

การบริหารแผนสูการปฏิบัติ 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  ไดจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2562   เพื่อเปนเครื่องมือสําคัญในการปฏิบัติงานและเปนเครื่องมือในการ
บริหารจัดการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษา และหนวยงานที่เกี่ยวของ ในแตละปงบประมาณ 
สํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  จึงกําหนดกระบวนการนําแผนสูการปฏิบัติ 
และ ปจจัยความสําเร็จ  ดังนี้ 
 

ขบวนการขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัต ิ
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ไดรับจัดสรรงบประมาณประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562  จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ตามนโยบาย วิสัยทัศน เปาประสงค กลยุทธ และจุดเนน โดยงบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร 2 สวน ดังนี ้
 1. งบประมาณตามความจําเปนพื้นฐาน เพื่อใชบริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา         
โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาจัดสรรตามเกณฑบริหารงานพื้นที่การศึกษา        
คาสาธารณูปโภค ระยะหางไกล และจัดสรรตามภาระงาน ประกอบดวย เกณฑจํานวนนักเรียน ครู และ
โรงเรียนในสังกัด คุณภาพการบริหารจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาจากจํานวนโรงเรียนที่ผาน       
การประเมินภายนอก 
 2. งบประมาณเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการ ตามนโยบาย 
กลยุทธ จุดเนน ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบท
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และดําเนินการพัฒนาองคความรูจาก Best Practice ที่ปรากฏหรือ
ปฏิบัติแลวเปนเลิศ และประสบผลสําเร็จที่เปนรูปธรรมที่สามารถใหหนวยงาน / บุคลากรในสังกัดและ
หนวยงานอื่น นําไปปรับใชหรือประยุกตใชเพื่อใหการดําเนินงาน ผลงาน ประสบความเปนเลิศและ        
เปนที่ยอมรับ 
 

เงื่อนไขความสําเร็จ 
 

 1. ผูบริหารการศึกษาทุกระดับใหความสําคัญในการบริหารจัดการ โดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงาน 
และการทํางานแบบมีสวนรวมที่เอื้อตอการพัฒนาความคิดริเริ่มสรางสรรค การปฏิบัติงานใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว 
 2 .สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 สงเสริมการบริหารจัดการ    
เชิงยุทธศาสตรในการพัฒนาการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ 
 3. การบริหารจัดการตองเปดโอกาสใหทุกภาคสวนมีสวนรวมและยึดหลักธรรมาภิบาลและ
สงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมเกิดความตระหนักในความรับผิดชอบตอการจัดการศึกษา 
 4. สรางความเขมแข็งเกี่ยวกับทิศทางการจัดการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ.2562 ใหบุคลากร  
ทุกระดับรับรูและเขาใจตรงกันอยางทั่วถึง 



236 

 

 5. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล เพื่อใหการนํากลยุทธและจุดเนนสูการปฏิบัติอยางเปนระบบ 
รูปธรรม โดยติดตามความกาวหนารายไตรมาส การประเมินผลระยะครึ่งป และการประเมินผลเมื่อสิ้นสุด
ปงบประมาณ 
 6. สรางกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจําป      
สูสาธารณชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 7. หนวยงานทุกระดับ ปฏิบัติตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 อยางเครงครัด 
 
ปฏิทินการบริหารแผนสูการปฏิบัติ 
  

ระยะเวลา แนวปฏิบัติ 
กันยายน 2561 -  สพฐ. แจงนโยบาย ทิศทาง การดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ.2561 
ตุลาคม 2561 -  สพฐ. แจงแนวทางดําเนินงานตามกรอบวงเงินงบประมาณ ปงบประมาณ  

   พ.ศ.2562 
-  สพฐ.แจงแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

พฤศจิกายน 2561 -  สพฐ.แจงกรอบวงเงินงบประมาณใหเพื่อบริหารจัดการและพัฒนา      
   คุณภาพการศึกษา 

15 มกราคม 2562 -  รายงานผลการดําเนินงานรอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2561 – ธันวาคม  
    2561) 

15 เมษายน 2562 -  รายงานผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561 – มีนาคม  
   2562 ) 

15 กรกฎาคม 2562 -  รายงานผลการดําเนินงานรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2561 – มิถุนายน  
   2562) 

15 ตุลาคม  2562 -  รายงานผลการดําเนินงานรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2561 – กันยายน  
   2562) 

 
 ทั้งนี้ การบริหารงบประมาณใหคํานึงถึงความคุมคา คุมทุน ประหยัด และเกิดประโยชนตอผูเรียน
สูงสุด สอดคลองกับกลยุทธ จุดเนนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการดําเนินงาน
จะตองถูกตองตามวัตถุประสงคของงบประมาณและระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณ การเงิน การคลัง 
  
 
 
 
 
 
 
 


















