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ค าน า 
  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  ได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2557 -2560  ฉบับนี้ขึ้น  เพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทางการด าเนินงาน ของหน่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัด ให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 
(พ.ศ.2552 – 2561 ) กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) นโยบาย
รัฐบาลชุดปัจจุบัน  แผนปฏิบตัิราชการสี่ปี (พ.ศ.2555 – 2558) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และสภาพ ปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการของสถานศึกษา ในสังกัด โดยเกิดจาก 
ความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายฝ่าย ทั้งผู้บริหาร ผู้อ านวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่ในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา คณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา อนุกรรมกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการคุรุสภาเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  ในคราวประชุมครั้งที่ 4 / 2556 เมื่อวันที่ 25  ธันวาคม 2556 
 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมใน
การจัดท า และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2557 -2560 ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือ
ให้องค์กร สถานศึกษา หน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับ ได้ใช้เป็นกรอบแนวทาง ทิศทาง ในการจัด
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้สอดคล้องร้อยรัดไปในทิศทางเดียวกัน สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้
อย่างเป็นรูปธรรม ประสบผลส าเร็จตามที่คาดหวัง และเป็นที่พึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 

                                                       
                                                              (นายสมพงษ์  โรจน์ภัทรพงศ์) 
                                    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 
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  ส่วนที่ 1 
บทน า 

ข้อมูลทั่วไป 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3  ตั้งอยู่  เลขที่ 354  หมู่ที่ 2  ถนนศรีโกสุม 
ต าบลหัวขวาง  อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม มีพื้นที่ทั้งสิ้น  827.87  ตารางกิโลเมตรจัดตั้งขึ้น
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่  18  มกราคม  2551 โดยมีผลตั้งแต่วันที่  4  กุมภาพันธ์  
2551  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.  2553  ก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามีอ านาจ
หน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

อ านาจหน้าที่ 
1. จัดท านโยบาย  แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ

นโยบาย มาตรฐานการศึกษา  แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และความต้องการของ
ท้องถิ่น 
  2.  วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่
การศึกษา  และแจ้งการจัดสรรงบประมาณและแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้น
รับทราบ  รวมทั้งก ากับ ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
 3.  ประสาน  ส่งเสริม สนับสนุน  และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 4.  ก ากับ  ดูแล  ติดตาม  และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 5.  ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา  ในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
 6.  ประสานระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล  เพื่อส่งเสริม  สนับสนุนการจัด
และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 7.  จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา  และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 8.  ประสาน  ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  รวมทั้งบุคคล  องค์กรชุมชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานศึกษาประกอบการและ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 9.  ด าเนินการและประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
 10. ประสาน ส่งเสริม การด าเนินการของคณะกรรมการ  และคณะท างานด้านการศึกษา 

11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ  เอกชน  และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะส านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 12.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของ
หน่วยงานใดโดยเฉพาะ  หรือปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
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รับผิดชอบจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครอบคลุมเขตบริการ  4  อ าเภอ คือ  

 1.อ าเภอโกสุมพิสัยอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดมหาสารคาม  ห่างจากตัวจังหวัด 
ประมาณ 28  กิโลเมตรแบ่งการปกครองส่วนภูมิภาคแบ่งพ้ืนที่การปกครองออกเป็น  17  ต าบล  231  
หมู่บ้าน  ได้แก่ 

      1.  ต าบลหัวขวาง 21  หมู่บ้าน 10.  ต าบลเขื่อน      11 หมู่บ้าน 
      2.  ต าบลยางน้อย   14  หมู่บ้าน 11.  ต าบลหนองบอน   11 หมู่บ้าน 
       3.  ต าบลวังยาว 12  หมู่บ้าน 12.  ต าบลโพนงาม   12 หมู่บ้าน 
      4.  ต าบลเขวาไร่ 20  หมู่บ้าน 13.  ต าบลยางท่าแจ้ง   10 หมู่บ้าน 
      5.  ต าบลแพง  17  หมู่บ้าน 14.  ต าบลแห่ใต ้    19 หมู่บ้าน 
      6.  ต าบลแก้งแก 10  หมู่บ้าน 15.   ต าบลหนองกุงสวรรค์ 10 หมู่บ้าน 
       7.  ต าบลหนองเหล็ก 20  หมู่บ้าน 16.   ต าบลเลิงใต ้   12 หมู่บ้าน 
      8.  ต าบลหนองบัว 10  หมู่บ้าน 17.   ต าบลดอนกลาง   11 หมู่บ้าน 
      9.  ต าบลเหล่า  11  หมู่บ้าน 
 

2.อ าเภอเชียงยืน  มีพ้ืนที่ติดต่อกับอ าเภอโกสุมพิสัยทางทิศเหนือ อยู่ห่างจากจังหวัด  
ระยะทางประมาณ 38 กิโลเมตร แบ่งการปกครองเป็น 8 ต าบล 116 หมู่บ้าน ได้แก่ 
      1. ต าบลเชียงยืน   19  หมู่บ้าน  5. ต าบลหนองซอน 16  หมู่บ้าน 
      2. ต าบลโพนทอง 12  หมู่บ้าน    6. ต าบลนาทอง  11   หมู่บ้าน 
       3. ต าบลกู่ทอง  19  หมู่บ้าน  7. ต าบลดอนเงิน 15 หมู่บ้าน 
       4. ต าบลเสือเฒ่า  16  หมู่บ้าน  8. ต าบลเหล่าบัวบาน   8 หมู่บ้าน 

  
3.อ าเภอกุดรัง  มีพ้ืนที่ติดต่อกับอ าเภอโกสุมพิสัยทางทิศใต้  อยู่ห่างจากจังหวัดประมาณ     

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

        2. ต าบลกุดปลาดุก  15   หมู่บ้าน   4. ต าบลหนองกุง    10  หมู่บ้าน   
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ภาพประกอบ  1 
แผนที่แสดงที่ตั้งโรงเรียนในสังกัด สพป.มหาสารคาม  เขต 3 
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ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓  เป็นหน่วยงานภายใต้ 
การก ากับดแูลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 
    มีโรงเรียนในสังกัด             จ านวน               147  โรง   

- เปิดสอนระดับ อ.1 – ป.6    จ านวน    113  โรง 
- เปิดสอนระดับ ป.1 - ป.6    จ านวน       3   โรง 
- เปิดสอนระดับ อ.1 – ม3    จ านวน      30  โรง 
- เปิดสอนระดับ ป.1 – ม.3    จ านวน       1   โรง 

    นักเรียน     จ านวน      19,208   คน   
    ห้องเรียน      จ านวน       1,326   ห้อง    
   คร ู        จ านวน       1,270   คน   
 
 
 ทิศทางการด าเนินงาน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 3  ก าหนดทิศทางในการด าเนินงาน
โดยใช้กลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นหลักในการด าเนินงานและได้ก าหนด
เป็นวิสัยทัศน์  พันธกิจ  กลยุทธ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3   
ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตลอดจนมีการขับเคลื่อนกล
ยทุธ์ไปสู่สถานศึกษา  และยังติดตามผลการด าเนินงานของสถานศึกษาเป็นการน าหลักการบริหาร 
เชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นเครื่องมือการบริหารสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้  
  
 ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
 จากผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  พบว่า  
มีผลการด าเนินงานตามระบบรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการหรือระบบ ARS ปีงบประมาณ  2555 
( Action Plan Report System )  กลยุทธ์ที่  1 ค่าคะแนน 4.84  กลยุทธ์ที่ 2 ค่าคะแนน  5.00  
กลยุทธ์ที่ 3 ค่าคะแนน  4.11  กลยุทธ์ที่ 4 ค่าคะแนน  5.00 กลยุทธ์ที่ 5 ค่าคะแนน  4.69 เฉลี่ยทุก 
กลยุทธ์  4.68 และผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานขับเคลื่อนนโยบายตามกลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2556 / 1   
กลยุทธ์ที่ 1  คะแนนเฉลี่ย 1.50 กลยุทธ์ที่ 2 คะแนนเฉลี่ย 5.00 กลยุทธ์ที่ 3 คะแนนเฉลี่ย 5.00 กลยุทธ์
ที่ 4 คะแนนเฉลี่ย 4.00 กลยุทธ์ ที่ 5  ประเด็นที่ 5.3 , 5.4 และ 5.6  คะแนนเฉลี่ย 3.33 
 จากผลการด าเนินงานปีที่ผ่านมา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 
มียุทธการ วิธการด าเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด ดังนี้  
  1. ได้น าหลักการบริหารยุทธศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการบริหารส านักงานอันได้แก่   
การก าหนดกลยุทธ์ การแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ การด าเนินงานตามกลยุทธ์ การติดตามและ
ประเมินผลกลยุทธ์ ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีนโยบายที่ชัดเจน 
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ในการประเมินผลการขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (Action  plan  
Report & System  : ARS) ท าให้ผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้ตระหนักและเห็นความส าคัญ
ในการขับเคลื่อนกลยุทธ์เป็นพิเศษ 
  2.  ด าเนินการนิเทศ  ติดตาม ช่วยเหลือการด าเนินงานของโรงเรียนอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง   
     3. จัดท าโครงการส านักงานวิถีพุทธ  โดยทุกเช้าวันพุธของสัปดาห์ บุคลากรทุกคนจะร่วมกัน
สวดมนต์ท าวัตรเช้าร่วมกัน และการด าเนินการของโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนในด้านคุณธรรม               
ส่งผลให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  รับโล่รางวัลพระราชทาน
หน่วยงานทางการศึกษาส่งเสริมศีลธรรมดีเด่น  อันดับ 1 ระดับประเทศ จากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เทศกาลวิสาขบูชาโลก 
 ณ พลับพลามณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร  เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2556  



  ส่วนที่ 2 
การศึกษาสถานภาพของเขตพื้นที่การศึกษา 

 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของหน่วยงานและก าหนดทิศทางการจัดการศึกษาของส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ระยะ  4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560)  และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 
 1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของหน่วยงานโดยใช้เทคนิค  SWOT Analysis ประกอบด้วย 
 

1.1 สภาพแวดล้อมภายใน ใช้หลัก 7 s  เป็นหลักในการวิเคราะห์ 
 

      จุดแข็ง  (Strengths) 
       1)ด้านโครงสร้าง (Structure  : S1) 
        1.1) โครงสร้างการบริหารงานของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3 เป็นระบบที่สามารถบริหารจัดการได้มาตรฐานเนื่องจากด าเนินงานตามระเบียบ
กฎหมายก าหนด 
           1.2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3 ก าหนดบทบาทเว้นอ านาจ 
หน้าที่ มอบหมายงานบุคลากรทุกระดับชัดเจน เนื่องจากจัดบุคคลากรให้ปฏิบัติงานได้ตรงความรู้
ความสามารถและสมรรถนะของต าแหน่งหน้าที่สอดคล้องกับระเบียบก าหนด 
             1.3) ) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3  ก าหนดบทบาทเว้น
อ านาจ หน้าที่ มอบหมายงานบุคลากรทุกระดับชัดเจน เนื่องจากจัดบุคคลากรให้ปฏิบัติงานได้ตรง
ความรู้ความสามารถและสมรรถนะของต าแหน่งหน้าที่สอดคล้องกับระเบียบก าหนด 
         1.4) ) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3  จัดแบ่งหน่วยงานภายใน
ได้แก่ ศูนย์อิเล็กทรอนิคให้สอดคล้องกับประสิทธิภาพการบริหาร งานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เนื่องจาก ส านักงานเขตพ้นที่การศึกษาได้ทบทวนปรับเปลี่ยนโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
      2) ด้านกลยุทธ์ของหน่วยงาน (Strategy : S2 ) 
        2.1) ) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3  ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงานเนื่องจากใช้กระบวนการมีส่วน
ร่วมและด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในด้วยเทคนิค 
        2.2)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3  มีแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าประสงค์ และบริบทของ ส านักงานเจตพ้ืนที่การศึกษา รวมถึง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากมีกระบวนกรวางแผนอย่างเป็นระบบ และมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 
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        2.3) ) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3 ด าเนินการถ่ายทอดกล
ยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับกลุ่มและระดับบุคคลได้อย่างทั่วถึงเนื่องจากใช้กระบวนการวิธีการและ
ช่องทางที่หลากหลาย 
        2.4) ) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3  ด าเนินการถ่ายทอดกล
ยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติในระดับโรงเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้อย่างทั่วถึงเนื่องจากใช้กระบวนการ
วิธีการและช่องทางที่หลากหลาย 
   3) ด้านระบบในการด าเนินงานของหน่วยงาน (System  :  S3) 
        3.1) ) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3  มีกระบวนการบริหาร
จัดการภายในเป็นระบบมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการบริหารจัดการสอดคล้องกับระเบียบกฎหมาย 
มาตรฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และหลักการกระจายอ านาจรวมถึงคู่มือการปฏิบัติงาน 
        3.2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3 มีระบบบริหารด้าน
งบประมาณ ระบบบัญชีและการเงิน การพัสดุ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เนื่องจากมีการบริหารจัดการตาม
ระเบียบกฎหมาย 

        3.3) ) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3  มีระบบการสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากร โปร่งใส ตรวจสอบได้ เนื่องจากด าเนินการตามระเบียบกฎหมายที่ก าหนด 
        3.4) ) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3 มีระบบการพัฒนา
บุคลากร สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานและตนเอง เนื่องจากมีแผนพัฒนาบุคลากรระยะสั้น
และระยะยาว เน้นการส่งเสริมให้พัฒนาตนเองและบุคลากรทุกระดับ จัดท าแผนพัฒนาตนเอง 

        3.5) ) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3มีระบบการติดต่อสื่อสาร
เทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการภายใน ส านักงานเขพ้ืนที่การศึกษา และ
ติดต่อสื่อสารกับโรงเรียนและหน่วยงานอื่น เนื่องจากมีความเพียงพอด้าน hardware และ software 

        3.6) ) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3  มีระบบการติดตาม
ประเมินผลที่เป็นเครื่องมือ ส าหรับหารบริหารและมีข้อมูลส าหรับการวางแผน เนื่องด้วยมีการก าหนด
รูปแบบการก ากับติดตามและประเมินผลเป็นระบบ สอดคล้องกับตัวชี้วัดและวัตถุประสงค์ 
   4) ด้านแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารจัดการ (Style  :  S4) 
        4.1) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารจัดการเขตพ้ืนทีการศึกษามี
ประสิทธิภาพได้มาตรฐาน เนื่องจากผอ.เขต มีคุณธรรม จริยธรรม ภาวะผู้น า และความสามารถในการ
บริหารจัดการจัดการศึกษาเชิงกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
        4.2) บุคคลกรส่วนใหญ่ใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดการตามภารกิจของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามท่ีได้รับมอบหมาย มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานการปฏิบัติงาน เนื่องจาก
บุคลากรทุกระดับมีคุณธรรม จริยธรรม ภาวะผู้น าและ 
       4.3) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา บริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามีประสิทธิภาพได้มาตรฐานเนื่องจาก  ได้กระจายอ านาจตัดสินใจให้บุคลากรได้ใช้ศักยภาพที่มี
อยู่ปฏิบัติงานอย่างเต็มความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะที่  
 
 



8 

 

     5) ด้านบุคลากร / สมาชิกในหน่วยงาน (Staff :  S5) 
        5.1) บุคลากรใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดการภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
อย่างครบถ้วนตามบทบาทหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน เนื่องจาก บริหาร
บุคลากรได้มีประสิทธิภาพ 
        5.2) บุคลากรทุกระดับใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดการภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายอย่างครบถ้วนตามบทบาทหน้าที่ตามท่ีกฎหมายก าหนดมีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน เนื่องจาก
บุลากรทุกระดับมีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ 
        5.3) บุคลากรส่วนใหญ่มีคุณภาพมีความรับผิดชอบตามมาตรฐานวิชาชีพ 
   6) ด้านทักษะ ความรู้ความสามารถของหน่วยงาน ( Skills  :  S6) 
       6.1) บุคลากรส่วนใหญ่ใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดการภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายอย่างครบถ้วนตามบทบาทหน้าที่ตามท่ีกฎหมายก าหนด มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 
เนื่องจากบุคลากรมีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานตามสมรรถนะ/มาตรฐานวิชาชีพ 
       6.2) บุคลากรส่วนใหญ่ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดการภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายอย่างครบถ้วนตามบทบาทหน้าที่ตามท่ีกฎหมายก าหนด มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 
เนื่องจากบุคลากรจัดท าแผนพัฒนาตนเอง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ผลส าเร็จสอดคล้องกับสมรรถนะ 
/มาตรฐานวิชาชีพ 
   7) ด้านค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในหน่วยงาน (Shared Values : S7) 
        7.1)บุคลากรส่วนใหญ่ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีค่านิยมในการท างาน         
"มุ่งผลสัมฤทธิ์โปร่งใส ตรวจสอบได้" เนื่องจากมีกระบวนการจัดท าค่านิยมแบบมีส่วนร่วม 
        7.2)บุคลากรส่วนใหญ่ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีวัฒนธรรมในการท างาน   
"เป็นทีม" เนื่องจากมีกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาทีมงานอย่างต่อเนื่อง 
 
  จุดอ่อน (Weaknesses) 
   1) ด้านโครงสร้าง (Structure  : S1) 
       1.1)การบริหารงานล่าช้าเนื่องจากมีองค์คณะบุคคล ตามโครงสร้างมากเกินไป 
       1.2) ไม่สามารถจัดบุคลากรปฏิบัติตามาตรฐาน ได้ครบ เนื่องจากมีบุคลากรไม่ครบ
ตามกรอบอัตราก าลังที่ก าหนด 
   2) ด้านกลยุทธ์ของหน่วยงาน (Strategy : S2 ) 
        2.1) หน่วยงานมีการก าหนดแผนงาน/โครงการมากเกินไป 
        2.2) การด าเนินงานของเขตพ้ืนการศึกษา ไม่บรรลุผลเนื่องจากมีการก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดมากเกินภารกิจของการจัดการศึกษา 
       2.3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการปรับแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
และงบประมาณเพ่ิมเติมเนื่องจาก ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานแจ้งให้ด าเนินการ
เพ่ิมเติม 



9 

 

        2.4) การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติในระดับกลุ่มและระดับบุคคลยังไม่มี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากการก าหนดตัวชี้วัดบุคคลยังไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของ
หน่วยงานบางส่วน 
         2.5) การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติในระดับโรงเรียนและบุคคลากรยังไม่มี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากการก าหนดตัวชี้วัดบุคคลยังไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของ
หน่วยงานบางส่วน 
   3) ด้านระบบในการด าเนินงานของหน่วยงาน (System  :  S3) 
    3.1) นักเรียนส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสาขาวิชาหลักน้อย
กว่าร้อยละ 50    
    3.2) บุคลากรมีภาระงานมากเกินไป 
 3.3) โรงเรียนมีระบบบริหารด้านงบประมาณ ระบบบัญชี การเงินการพัสดุที่ไม่มี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากขาดแคลนบุคคลากรที่มีคุณวุฒิด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ   
 3.4) ระบบงานมีความล่าช้าเนื่องจากปัญหาของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและ
เครื่องมือที่ใช้ขัดข้อง    
 3.5) เขตพ้ืนที่ขาดการนิเทศเจ้าหน้าที่การเงิน พัสดุ 
 3.6) การอบรม พัฒนาไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากขาดการติดตามประเมินผล และ
มีการจัดอบรมในช่วงปลายปีงบประมาณมากเกินไป 
 3.7) การติดตามประเมินผลไม่มีประสิทธิภาพเนื่องจากบุคคลากรในเขต พื้นที่ไม่
เพียงพอ และการนิเทศติดตามไม่ต่อเนื่อง 
     3.8) ขาดบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเฉพาะด้าน 
     3.9) การติดตามประเมินผลไม่มีประสิทธิภาพเนื่องจากบุคคลากรในเขต พื้นที่ไม่
เพียงพอ และการนิเทศติดตามไม่ต่อเนื่อง 
     3.10) ประเด็นผลสัมฤทธิ์กลุ่มวิชาหลักต่ าเนื่องจากการระบบการติดตาม
ประเมินผลไม่มีประสิทธิภาพ 
   4) ด้านแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารจัดการ (Style  :  S4) 
 4.1) การบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนทีการศึกษาต้องปฏิบัติงานอย่างเข้มงวดใน
บางจุดเนื่องจากบุคลากรบางส่วนปฏิบัติงานไม่บรรลุเป้าหมาย 
    4.2) ได้งานที่มีคุณภาพน้อย ขาดการสื่อสารประชาสัมพันธ์ 
    4.3) ขาดการวางแผนและบริหารจัดการบุคคลากรในการมอบหมายงาน เนื่องจาก
บุคลากรในหน่วยงานไม่ประสานข้อมูลในการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานต่างๆ จากเขตพ้ืนที่สู่
โรงเรียน และขาดข้อมูลสารสนเทศประกอบการตัดสินใจ 
 4.4) การบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนทีการศึกษาต้องปฏิบัติงานอย่างเข้มงวดใน
บางจุดเนื่องจากบุคลากรบางส่วนปฏิบัติงานไม่บรรลุเป้าหมาย 
    4.5) ได้งานที่มีคุณภาพน้อย ขาดการสื่อสารประชาสัมพันธ์ 
    4.6) ขาดการวางแผนและบริหารจัดการบุคคลากรในการมอบหมายงาน เนื่องจาก
บุคลากรในหน่วยงานไม่ประสานข้อมูลในการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานต่างๆ จากเขตพ้ืนที่สู่
โรงเรียน และขาดข้อมูลสารสนเทศประกอบการตัดสินใจ 
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 4.7) ไมส่ามารถควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดเนื่องจากไม่
สามารถบริหารอัตราก าลังผู้บริหารและครูได้ตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
 4.8) ไม่สามารถบริหารอัตราก าลังผู้บริหารและครูได้อย่างเหมาะสม  
  5) ด้านบุคลากร / สมาชิกในหน่วยงาน (Staff :  S5) 
    5.1) บุคลากรบางส่วนในโรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกว่าร้อยละ 50 ในสาขาวิชาหลักได้ เนื่องจากโรงเรียนขาดแคลนครูวิชาเอกในสาขา 
วิชาหลัก 
    5.2) บุคคลากรในโรงเรียนปฏิบัติงานไม่เต็มตามศักยภาพเนื่องจากขาดการนิเทศ
ติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ 
 5.3) บุคลากรบางส่วนท างานไม่เต็มศักยภาพเนื่องจากมีภารงานส่วนตัวมาก  

       6) ด้านทักษะ ความรู้ความสามารถของหน่วยงาน ( Skills  :  S6) 
 6.1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขาดแคลนบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
เฉพาะด้าน ICT และด้านการก่อสร้างเนื่องจากไม่มีกรอบอัตราก าลังเฉพาะ 
 6.2) บุคลากรขาดความกระตือรือร้น เนื่องจากขาดความรับผิดชอบ   
   7) ด้านค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในหน่วยงาน (Shared Values : S7) 
    7.1) บุคลากรบางส่วนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไม่ให้บริหารที่ดีกับ
ผู้รับบริการเนื่องจากมีค่านิยมการเป็นข้าราชการแบบเก่า 
    7.2) บุคคลากรในโรงเรียนบางส่วนไม่ปรับเปลี่ยนค่านิยมในการปฏิบัติงาน 
เนื่องจากขาดความกระตือรือร้นและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
    7.3) บุคลากรขาดความมั่นใจในการเสนอความคิดเห็นต่อที่ประชุมเนื่องจากไม่ได้
รับการพัฒนาทักษะและประสบการณ์ในการท างาน 
 

      1.2  สภาพแวดล้อมภายนอกใช้ C –PEST  เป็นหลักในการวิเคราะห์ 
  โอกาส (Opportunities) 

1) ด้านพฤติกรรมของลูกค้า (Customer Behavior :C) 
          1.1)ส่วนใหญ่พึงพอใจที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวด้านการศึกษาและ

สถานศึกษาอย่างครบถ้วน เปิดเผยหลายช่องทาง รวมถึงสถานศึกษาจัดการศึกษาดีมีคุณภาพส่งผลให้ 
ผู้ปกครอง/ประชาชน ให้การยอมรับมั่นใจในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา จึงส่งบุตร 
หลาน เข้าเรียนในโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรกการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   1.2) ผู้ปกครองมีค่านิยมส่งบุตร หลานเข้าเรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพ/มีชื่อเสียง  
ส่งผลให้  โรงเรียนพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ให้ทัดเทียมกับโรงเรียนยอดนิยม 

1.3)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีโรงเรียนในสังกัดจ านวนมากกระจายอยู่ทุกต าบล
เกือบทุกหมู่บ้านส่งผลให้ สามารถให้บริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานะให้ประชากรวัยเรียนได้อย่างทั่วถึง เท่า
เทียมครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

1.4)  สมศ. รับรองมาตรฐานโรงเรียนขนาดเล็กทุกโรง  ส่งผลให้โรงเรียนขนาดเล็กจัด
การศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน 
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              2) ด้านการเมืองและกฎหมาย ( Political and Legal : P ) 
  2.1) นโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพของรัฐบาล ส่งผลให้ให้ลดภาระค่าใช้จ่าย
ของผู้ปกครอง 
     2.2) นโยบายการรวมโรงเรียนขนาดเล็กแล้วน าเทคนิคการบริหารเป็นกลุ่มเครือข่ายใช้
ทรัพยากรร่วมกัน ช่วยเหลือกัน ส่งผลให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ สามารถใช้อัตราก าลังได้เกิด
ประโยชน์ขึ้น 
    2.3) นโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ด้านเพ่ิมโอกาสได้ก าหนดเป้าหมาย
รวมให้คนไทยทุกคนมีโอกาสและสามารถเข้าถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพไม่น้อยกว่า 15 ปีอย่าง
เท่าเทียมกัน ส่งผลให้  ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนในพื้นที่รับผิดชอบได้รับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง 
     2.4) การประกันคุณภาพภายนอกโดย สมศ.กระตุ้นให้โรงเรียนบริหารจัดการได้
มาตรฐาน ส่งผลให้ ระดับคุณภาพการศึกษาสูงขึ้น 
     2.5) พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ก าหนดให้โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาทั้งในระบบ 
นอกระบบ และตามอัธยาศัย ส่งผลให้โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาได้สอดคล้องตามสภาพผู้เรียนและ
สามารถลดอัตราการออกกลางคัน 
     2.6) พ.ร.บ.คนพิการ, กฎหมาย, ประกาศเกี่ยวกับคนพิการส่งผลให้ เด็กพิการในสังกัด 
ได้รับโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกับเด็กปกติ 
  3) ด้านเศรษฐกิจ (Economic  : E) 
  3.1)ราคาน้ ามัน แก๊ส ไฟฟ้า และค่าครองชีพที่เพ่ิมข้ึน ส่งผลให้สถานศึกษา จัด
การศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกคนมีจิตส านึกในการประหยัดพลังงานร่วมกัน 
       3.2) รัฐบาลตระหนักถึงประโยชน์ของการศึกษา ส่งผลให้ จัดสรรงบประมาณโครงการ
เรียนฟรี 15 ปี 
  4) ด้านสังคมและวัฒนธรรม ( Social – cultural : S) 
  4.1).แนวโน้มโครงสร้างประชากรวัยการศึกษาลดลง ส่งผลให้โรงเรียนมีนวัตกรรมการ
บริหารแบบศูนย์รวมโรงเรียน โดยการเรียนรวม 
    4.2)สภาพชุมชนรอบโรงเรียนส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมส่งผลให้ โรงเรียน 
มีแหล่งเรียนรู้วิชาเกษตร และเป็นแบบอย่างในการประกอบอาชีพอิสระ 
     4.3)สังคมไทยโดยภาพรวมเป็นสังคมเกษตร ส่งผลให้ สามารถขยายแนวคิด การ
ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากโรงเรียนสู่ชุมชน ได้สอดคล้องกับวิถีชีวิต 
      4.4)สังคมไทยโดยภาพรวม เห็นคุณค่า ประโยชน์ของการศึกษาส่งผลให้ สนับสนุน
การศึกษาด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
 5) ด้านเทคโนโลยี (Technological : T) 
  5.1) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งผลให้ สามารถเป็นสื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
ที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ตามความสนใจ 
    5.2)ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งผลให้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
สถานศึกษาน ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารได้ 
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     5.3)ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน ที่หลากหลาย ส่งผลให้โรงเรียนใช้เป็นแหล่ง
เรียนรู้/เป็นครูให้ความรู้ /เป็นแบบอย่างการเรียนรู้การด ารงชีวิตที่สอดคล้องกับท้องถิ่นและความเป็น 
ชาติไทย 
 
 อุปสรรค (Threats) 

1)  พฤติกรรมของลูกค้า (Customer Behavior :C) 
          1.1) ค่านิยมในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนยอดนิยมส่งผลให้จ านวนนักเรียน

ลดลง และจ านวนสถานศึกษาขนาดเล็กเพ่ิมจ านวนขึ้นทุกปี 
    1.2) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติก าหนดให้รัฐ เอกชนและท้องถิ่นมีสิทธิจัด
การศึกษา / การคมนาคมที่สะดวก / แนวโน้มประชากรลดลง  ส่งผลให้ มีโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 
   1.3) โรงเรียนเอกชนส่วนใหญ่จัดการศึกษามีคุณภาพและมีชื่อเสียงส่งผลให้ ผู้ปกครอง
ที่มีฐานะดี นิยมส่งบุตรหลานไปเรียนที่โรงเรียนเอกชนที่มีคุณภาพ 
    1.4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บางแห่งมีรายได้น้อยส่งผลให้ไม่สามารถสนับสนุน
งบประมาณให้โรงเรียนได้ 
                2) ด้านการเมืองและกฎหมาย ( Political and Legal : P ) 
  2.1) จุดเน้นของนโยบายเรื่องโรงเรียนขนาดเล็กปรับเปลี่ยนแนวทางบ่อยส่งผลให้ขาด
ความต่อเนื่องในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กนโยบายการรวมโรงเรียนขนาดเล็กที่นักเรียนมี
แนวโน้มลดลง  
    2.2) ครูไม่ครบตามเกณฑ์  ส่งผล กระทบต่อความรู้สึกของชุมชน และเกิดข้อขัดแย้ง
กับชุมชน ผู้ปกครองที่ไม่เข้าใจถึงเหตุผลที่แท้จริง 
    2.3) ท้องถิ่นบางแห่งไม่เห็นความส าคัญของการศึกษาส่งผลให้ ไม่จัดงบประมาณ
สนับสนุนโรงเรียนหรือสนับสนุนน้อย 
     2.4 ) พ.ร.บ. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก าหนดให้ครู ผู้บริหาร
สถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ มีวิทยฐานะไม่ครอบคลุมบุคลากรทางการศึกษาตาม
มาตรา 38 ค (2) ส่งผลให้เกิดความไม่เท่าเทียมกัน ขาดขวัญก าลังใจ มีผลกระทบต่อการพัฒนางานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 
       2.5) พ.ร.บ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก าหนดให้การเลื่อนวิทยฐานะไม่
สอดคล้องกับสภาพจริง ส่งผลให้ ครู และบุคลากรทางการศึกษาบางส่วนไม่มีคุณภาพ 
    2.6) รัฐบาลก าหนดให้จ่ายเงินอุดหนุนรายหัวที่เท่ากัน ส่งผลให้ มีปัจจัยสนับสนุน
นักเรียนด้อยโอกาสไม่เพียงพอ 
    2.7) การจัดสรรอัตราก าลังครูเพ่ือสอนเฉพาะเด็กพิการไม่มี ส่งผลให้นักเรียนพิการ 
ได้รับการจัดการเรียนการสอน ที่ยังไม่มีคุณภาพเพียงพอและไม่ตรงตามความต้องการที่แท้จริง 
     3) ด้านเศรษฐกิจ (Economic  : E) 
  3.1) แนวโน้มเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น อัตราการว่างงานสูง ส่งผลให้ผู้ปกครอง
นักเรียนบางส่วนไม่มีงานท า ไม่สามารถสนับสนุนการเรียนการสอนของนักเรียนได้อย่างเต็มที่   
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          3.2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีกรอบงบประมาณประจ าปีเป็น
เงินเดือนร้อยละ 80 ส่งผลให้งบประมาณส าหรับพัฒนาคุณภาพการศึกษาน้อยลงงบประมาณส าหรับ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาน้อยลง 
      4) ด้านสังคมและวัฒนธรรม ( Social – cultural : S) 
  4.1) แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง ส่งผลให้ นักเรียนลดลง จึงมีโรงเรียนขนาดเล็ก
เพ่ิมข้ึน 
     4.2)  สังคมไทยบางส่วน เป็นสังคมบริโภค ส่งผลให้ มีค่านิยมที่ไม่พึงประสงค์ 
สงัคมไทยบางส่วน เป็นสังคมบริโภค ส่งผลให้ มีค่านิยมที่ไม่พึง 
      5) ด้านเทคโนโลยี (Technological : T) 
  5.1)ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสามารถสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้นักเรียน
เลียนแบบพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ได้ เช่น ติดเกมส์ การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยเรียน 
    5.2)  เยาวชนบางส่วน ไม่สนใจเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งผลให้การถ่ายทอดมรดก
ทางภูมิปัญญา  และปราชญ์ท้องถิ่นลดจ านวนลง 
   
2. สรุปผลการประเมินสถานภาพของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก และภายในของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  โดยรวมสภาพแวดล้อมภายในมีจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน  และ
สภาพแวดล้อมภายนอกมีปัจจัย ที่เป็นโอกาสมากกว่าอุปสรรค  สถานภาพจึงอยู่ในลักษณะ “เอ้ือและ
แข็ง” 
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 ส่วนที่  3 
ทิศทางการจัดการศึกษา 

 
วิสัยทัศน์  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  เป็นองค์กรส่งเสริม สนับสนุน
การจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพ บริหาร
จดัการแบบมีส่วนร่วม พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 

 พันธกิจ 
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพ 
4. บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ตามหลักธรรมาภิบาล 
5. พัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
 

ค่านิยมองค์กร   (Share  Value )   :      FIRST 

    Fairness   :  มีความยุติธรรม 
    Intelligence  :  น าความรอบรู้  

    Result    :  มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ 
    Service  Mind :  มีจิตบริการ 
    Teamwork  :  ท างานเป็นทีม 

 

เป้าประสงค์หลัก 

1. โรงเรียนจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพ 
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/ โรงเรียนบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ตามหลักธรรมาภิบาล 
5. ผู้เรียนมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
 

ประเด็นกลยุทธ ์
 

1. การส่งเสริมโอกาสทางศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
2. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
3. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
5. การพัฒนาผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน 
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ส่วนที่  4 
กลยุทธ์พัฒนาการศึกษา 

      ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ได้น าเสนอประเด็นกลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ์ รายละเอียดดังนี้ 
ประเด็นกลยุทธ์ที่  1  การส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 

เป้าประสงค์เชิงกล
ยุทธ์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ข้อมูลปีฐาน ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม ปี 
2555 

ปี 
2556 

ปี 
2557 

ปี 
2558 

ปี 
2559 

ป ี
2560 

1.ประชากรวัยเรียน
ได้รับโอกาสทาง
การศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและเรียนจบ 
ภายในตาม
ระยะเวลาที่
หลักสูตรก าหนด 

1. ร้อยละของประชากรกลุ่มอายุ 4 – 5 ปี ที่ได้รับ   
  การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา 

100 n/a 100 100 100 100 1.ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนจัดการศึกษา
ระดับก่อนประถมศึกษาเพ่ือเตรียมเด็กให้มี
ความพร้อมเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
โดยจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเด็ก
ปฐมวัยและสร้างความร่วมมือกับผู้ปกครอง 
1.1โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็กปฐมวัย 
   1.1.1พัฒนาครูปฐมวัย 
   1.1.2 ส่งเสริมความรู้ให้ผู้ปกครอง 
   1.1.3สร้างความเข็มแข็งชมรมครูปฐมวัย 
2.ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนจัดการศึกษา
ภาคบังคับให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
โดยด าเนินการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.
2545 และสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานให้กับ
นักเรียน 
  2.1โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษา 
     2.1.1จัดเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน
ให้ชัดเจน 

2.ร้อยละของประชากรกลุ่มอายุ 6-11 ปี ที่ได้รับ
การศึกษาระดับประถมศึกษา 

100 n/a 100 100 100 100 

3.ร้อยละของประชากรกลุ่มอายุ 12 -14 ปี ที่ 
ได้รับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

100 n/a 100 100 100 100 

4. ร้อยละของผู้เรียนได้เรียนจนจบการศึกษา
ภายในตามที่หลักสูตรก าหนด 

100 n/a 100 100 100 100 

5.ร้อยละอัตราการออกกลางคันลดลง 0.03 n/a 0.00 0.00 0.00 0.00 
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ประเด็นกลยุทธ์ที่  1  การส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ (ต่อ) 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ข้อมูลปีฐาน ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม ปี 
2555 

ปี 
2556 

ปี 
2557 

ปี 
2558 

ปี 
2559 

ปี 
2560 

1.ประชากรวัยเรียนได้รับ
โอกาสทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและเรียนจบ ภายใน
ตามระยะเวลาที่หลักสูตร
ก าหนด  (ต่อ) 

 
 

          2.2.2 ส ามะโน/พัฒนาระบบข้อมูล
ประชากรวัยเรียนในเขตบริการ 
    2.2.3จัดท าแผนชั้นเรียนรายปีและ3ปี
ล่วงหน้า 
    2.2.4 ควบคุมก ากับการรับนักเรียนให้
เป็นไปตามกฎหมาย 
    2.25 สนับสนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียน
ยากจน เช่น ทุนการศึกษา อาหารกลางวัน 
ฯลฯ 
    2.2.6 สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถาน
ประกอบการครอบครัวลากรศึกษาตาม
อัธยาศัย 
3. ส ารวจเด็กตกหล่นนักเรียนที่ออกกลางคัน
ให้ได้เข้าเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับโดย
การสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปกครอง ส ารวจ
ติดตามให้กลับเข้ามาเรียนในระบบ จัดหาทุน
สนับสนุน 
   3.1 โครงการเด็กไทยต้องได้เรียนจบภาค
บังคับ 
      3.1.1 สร้างความให้กับผู้ปกครอง 
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ประเด็นกลยุทธ์ที่  1  การส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ (ต่อ) 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ข้อมูลปีฐาน ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม ปี 
2555 

ปี 
2556 

ปี 
2557 

ปี 
2558 

ปี 
2559 

ป ี
2560 

1.ประชากรวัยเรียนได้รับ
โอกาสทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและเรียนจบ ภายใน
ตามระยะเวลาที่หลักสูตร
ก าหนด  (ต่อ) 

   

    

    3.1.2 ส ารวจเด็กตกหล่น/เด็กออกกลางคัน
ให้เข้ามาเรียน 
     3.1.3 จัดหาทุนสนับสนุน 
     3.1.4 เยี่ยมบ้านนักเรียน/พัฒนาระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
     3.1.5  MOU กับ กศน./ อปท./ชุมชน 
และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
4.รณรงค์ให้นักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ 
(ม.3) ได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยแนะแนว
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ สนับสนุนทุนการศึกษา
และร่วมมือกับองค์กรภายนอกในการ
สนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนต่อ  
  4.1 โครงการเด็กไทยได้เรียนต่อ 
     4.1.1แนะแนวประชาสัมพันธ์และรณรงค์
ให้นักเรียนที่เรียนจบ ม.3 เรียนต่อ 
     4.1.2 สนับสนุนทุนการศึกษา 
     4.1.3 รว่มมือกับภาคเอกชนในการหา
รายได้ระหว่างเรียน 
     4.1.4 รว่มมือกับ กศน.ในการรับเด็ก
ยากจนเข้ารับการศึกษานอกระบบ 
      

2.นักเรียนที่จบการศึกษา
ภาคบังคับได้เรียนต่อใน
ระดับสูงขึ้น 

6.ร้อยละอัตราการเรียนต่อของผู้จบชั้น ม.3 
สูงขึ้น 

96.87 n/a 100 100 100 100 
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ประเด็นกลยุทธ์ที่  1  การส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ (ต่อ) 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ข้อมูลปีฐาน ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม ปี 
2555 

ปี 
2556 

ปี 
2557 

ปี 
2558 

ปี 
2559 

ปี 
2560 

2.นักเรียนที่จบการศึกษา
ภาคบังคับได้เรียนต่อใน
ระดับสูงขึ้น (ต่อ) 

       4.1.5 ส ารวจติดตามเด็กตกหล่นนักเรียนที่
ออกกลางคันให้ได้เข้าเรียนจนจบการศึกษา
ภาคบังคับโดยสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครอง 
ส ารวจติดตามให้เข้ามาเรียนในระบบ จัดหา
ทุนสนับสนุน 
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนด าเนินงานตาม
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้เข้มแข็งยั่งยืน 
โดยความร่วมมือทุกภาคส่วน 
  5..1โครงการสร่งทักษะชีวิตและภูมิคุ้มกัน
ส าหรับเยาวชนในสถานศึกษา  
     5.1.1 ครู D.A.R.E.  
     5.1.2 พระครูสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
     5.1.3 ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น  
     5.1.4 ค่ายเยาวชนวัยใส 
 5.2 โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
     5.2.1 พัฒนาครูที่ปรึกษา 
     5.2.2 พัฒนาโปรแกรมระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
      5.2.3 ประกวดโรงเรียนที่ด าเนินงาน
ประสบผลส าเร็จเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ   

3. โรงเรียนจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างมี
คุณภาพ 

7. ร้อยละของโรงเรียนที่จัดกิจกรรมพัฒนา
ทักษะชีวิตเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันปัญหาสังคมให้กับ
ผู้เรียน 

n/a n/a 100 100 100 100 

8. ร้อยละของโรงเรียนที่จัดระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

100 100 100 100 100 100 
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ประเด็นกลยุทธ์ที่  1  การส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ (ต่อ) 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ข้อมูลปีฐาน ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม ปี 
2555 

ปี 
2556 

ปี 
2557 

ปี 
2558 

ปี 
2559 

ปี 
2560 

4. โรงเรียนจัดการศึกษา
หรับเด็กด้อยโอกาสและ
เด็กพิการได้อย่างมี
คุณภาพ 

9. ร้อยละของเด็กด้อยโอกาสและผู้พิการได้รับ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามหลักสูตร 

n/a n/a 100 100 100 100 6.ส่งเสริมสนับสนุนระดมสรรพก าลังในการจัด
การศึกษาส าหรับเด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ
อย่างต่อเนื่อง  โดยความร่วมมือกับทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง 
  6.1 โครงการจัดการศึกษาเพื่อเด็กด้อยโอกาส 
    6.1.1  ส ารวจเด็กด้อยโอกาส 
    6.1.2 สนับสนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียน
ยากจน /ทุนการศึกษา / อาหารกลางวัน 
    6.1.3 จัดหารายได้ระหว่างเรียน 
    6.1.4 ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 
  6.2 โครงการเด็กพิการต้องได้เรียน 
    6.2.1 ส ารวจคัดแยกเด็กพิการโดยประสาน
ความร่วมมือกับสาธารณสุขในพื้นที่ 
    6.2.2 จัดการเรียนการสอนร่วมกับเด็กปกติ 
    6.2.3 สนับสนุนครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 
    6.2.4 ส่งต่อเด็กพิการให้กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

 

 

 



20 
 

ประเด็นกลยุทธ์ที่  1  การส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ (ต่อ) 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ข้อมูลปีฐาน ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม ปี 
2555 

ปี 
2556 

ปี 
2557 

ปี 
2558 

ปี 
2559 

ปี 
2560 

4. โรงเรียนจัดการศึกษา
หรับเด็กด้อยโอกาสและ
เด็กพิการได้อย่างมี
คุณภาพ (ต่อ) 

         6.3 โครงกาสรสถานศึกษาสีขาว  
     6.3.1 ประเมินสถานศึกษาที่ด าเนินงาน
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
     6.3.2  มอบรางวัล เชิดชูเกียรติ 
6.4 โครงการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
นักศึกษา 
    6.4.1 อบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
ความประพฤติฯ (พสน.หรือ สารวัตรนักเรียน 
    6.4.2 การตรวจสถานบริการ ร่วมกับ
อ าเภอที่สังกัด 
   6.4.3ประกวด โรงเรียน/นักเรียน
พระราชทาน 
  6.4.4 สนับสนุนทุกนส าหรับนักเรียนที่ความ
ประพฤติดี 
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ประเด็นกลยุทธ์ที่  2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ข้อมูลปีฐาน ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม ปี 
2555 

ปี 
2556 

ปี 
2557 

ปี 
2558 

ปี 
2559 

ป ี
2560 

1.ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนจากการ
ประเมินระดับชาติสูงขึ้น 

1.ร้อยละของนักเรียนก่อนประถมศึกษาที่ผ่าน
การการเตรียมความพร้อมตามก าหนดของ
หลักสูตร 

n/a n/a 100 100 100 100 1.ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระ
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ โดย
พัฒนาครู ส่งเสริมการอ่านออก เขียนได้ คิด
ค านวณเป็น ส าหรับนักเรียน 
   1.1 โครงการแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้ และคิดค านวณไม่เป็น 
     1.1.1 พัฒนาครู 
     1.1.2 ส่งเสริมการอ่าน/การสอนซ่อมเสริม 
     1.1.3  เขียนสวยดว้ยมือเรา 
     1.1.4 ส่งเสริมทักษะการคิดค านวณ 
     1.4.5 จัดกิจกรรมประกวดแข่งขัน 
2. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 
กลุ่มสาระหลัก โดยส่งเสริม สนับสนุนให้
โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบที่
หลากหลาย 
   2.1 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 5 กลุ่มสาระหลัก 
     2.1.1 พัฒนาครูด้วยการอบรมเทคนิค
วิธีการสอน วิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
      

2.ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น 

81.39 n/a 100 100 100 100 

3.ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ทุกคนอ่านคล่องเชียนคล่อง คิดเลขคล่อง และ
มีทักษะการคิดขั้นพ้ืนฐาน 

100 n/a 100 100 100 100 

4.ร้อยละของนักเรียนที่ใช้เวลาอ่านหนังสือนอก
เวลาเรียนวันละ 60 นาที 

n/a n/a 100 100 100 100 

5.ร้อยละของนักเรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์มีวิจารณญาณ มีความคิด
สร้างสรรค์ตามระดับการศึกษา 

100 n/a 100 100 100 100 
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ประเด็นกลยุทธ์ที่  2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ต่อ) 

เป้าประสงค์เชิงกล
ยุทธ์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ข้อมูลปีฐาน ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม ปี 
2555 

ปี 
2556 

ปี 
2557 

ปี 
2558 

ปี 
2559 

ป ี
2560 

1.ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนจากการประเมิน
ระดับชาติสูงขึ้น (ต่อ) 

6.ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่ม
สาระวิชาหลักจากการประเมินระดับชาติ  ชั้น ป.
6 และ  
ม.3 เพิ่มข้ึนปีละไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 หรือคะแนน
เฉลี่ย ปี 25 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 48 ปี 59 ไม่น้อย
กว่าร้อยละ50  ปี 60 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 52 
 

           2.1.2 จัดค่ายวิชาการ  ระยะสั้นส าหรับ
ครู และนักเรียน 
     2.1.3 สนับสนุนโรงเรียนเตรียมความ
พร้อมนักเรียนก่อนรับการประเมินระดับชาติ 
     2.1.4 จัดท าคลังข้อสอบ 
 
 

-ป.6 (O-net) 
1.ภาษาไทย 
2.สังคม 
3.ภาษาอังกฤษ 
4.คณิตศาสตร์ 
5.วิทยาศาสตร์ 
 

 
43.27 
42.55 
31.68 
32.07 
34.92 

 

 
n/a 
n/a 
n/a 
n/a 
n/a 

 

 
48.27 
47.55 
41.68 
42.07 
44.92 

 
48.27 
48.00 
48.00 
48.00 
48.00 

 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 

 
52.00 
52.00 
52.00 
52.00 
52.00 

-ม.3 (O-net ) 
1.ภาษาไทย 
2.สังคม 
3.ภาษาอังกฤษ 
4.คณิตศาสตร์ 

     5.วิทยาศาสตร ์
 

 
50.70 
42.98 
25.72 
24.27 
31.11 

 

 
n/a 
n/a 
n/a 
n/a 
n/a 

 

 
50.70 
47.98 
35.72 
34.27 
41.11 

 
50.70 
48.00 
48.00 
48.00 
48.00 

 
50.70 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 

 
52.00 
52.98 
52.00 
52.00 
52.00 
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ประเด็นกลยุทธ์ที่  2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ต่อ) 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ข้อมูลปีฐาน ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม  
2555 

 
2556 

ปี 
2557 

ปี 
2558 

ปี 
2559 

ปี 
2560 

2. นักเรียนมีศักยภาพใน
การแข่งขันระดับชาติ 

7. ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะด้านเทคโนโลยี  
100 

 
100 

100 100 100 100 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้ด้วย
เทคนิคสมัยใหม่ และช่องทางที่หลากหลาย 
  3.1โครงการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีและ
สารสนเทศส าหรับครุและนักเรียน 
     3.1.1 ส่งเสริมการใช้และให้บริการ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในโรงเรียน 
     3.1.2 พัฒนาทักษะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับคุณเพ่ือใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
     3.1.3 สนับสนุนสื่อการเรียนรู้ และ
อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
     3.1.4 จัดกิจกรรมการประกวดแข่งขันด้าน  
ICT 
     3.1.5 ส านักงานเขตพ้ืนที่เป็นศูนย์
เครือข่ายการเรียนรู้ด้าน ICT และการสื่อสาร 
4.สนับสนุนให้นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขัน
ระดับชาติโดยส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่
ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนการแข่งขัน
ระดับภาค/ระดับชาติ ด้วยรูปแบบที
หลากหลาย 
 

8. จ านวนกิจกรรมของนักเรียนที่ได้เข้าร่วมการ
แข่งขันระดับชาติ 

8 n/a 10 15 20 25 
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ประเด็นกลยุทธ์ที่  2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ต่อ) 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ข้อมูลปีฐาน ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม  
2555 

 
2556 

ปี 
2557 

ปี 
2558 

ปี 
2559 

ปี 
2560 

2. นักเรียนมีศักยภาพใน
การแข่งขันระดับชาติ 
(ต่อ) 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

  

   4.1 โครงการพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ
ระดับชาติ 
    4.1.1 จัดค่ายวิชาการนักเรียนเก่ง 
     4.1.2 สนับสนุนบุคลากร/งบประมาณ/สื่อ 
     4.1.3สนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนเข้า
ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต
พ้ืนที่/ระดับภาค/ระดับชาติ 
     4.1.3 ยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนที่เป็น
ตัวแทนระดับชาติ 
5.ด าเนินการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา  เพ่ือเตรียม
ความพร้อมของสถานศึกษาต้นแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือเข้ารับการประเมิน 
 5.1 โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
   1) แจ้งนโยบายแนวทางการด าเนินงาน 
   2) จัดท าเอกสาร/สื่อการเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง 
   3) คัดเลือกโรงเรียนเป้าหมายการประเมิน 
   
 

3. โรงเรียนต้นแบบ
ประเภทต่าง ๆ  ผ่านการ
ประเมินตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

9. ร้อยละของโรงเรียนต้นแบบประเภทต่าง ๆ 
จัดการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

n/a n/a 100 100 100 100 

10. ร้อยละของโรงเรียนของโรงเรียนต้นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียงที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

 
41.49 

 
n/a 

 
80 

 
85 

 
90 

 
95 



25 
 

ประเด็นกลยุทธ์ที่  2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ต่อ) 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ข้อมูลปีฐาน ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม  
2555 

 
2556 

ปี 
2557 

ปี 
2558 

ปี 
2559 

ปี 
2560 

3. โรงเรียนต้นแบบ
ประเภทต่าง ๆ  ผ่านการ
ประเมินตามเกณฑ์
มาตรฐาน (ต่อ) 

   

    

   4) อบรมพัฒนาครูและศึกษาดูงานโรงเรียน
ศูนย์กลางการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
   5) นิเทศ ติดตามการด าเนินงานของโรงเรียน
เป้าหมาย 
   6) ประเมิน/คัดกรองโรงเรียนเป้าหมาย 
   7) ประชุมเตรียมรับการประเมินสถานศึกษา
พอเพียงจาก สพฐ. 
    8) รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงจาก 
สพฐ. 
     9) สรุปรายงานผลการด าเนนิงาน 
 

 

 

 

 

 

 



26 
 

ประเด็นกลยุทธ์ที่  2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ต่อ) 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ข้อมูลปีฐาน ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม  
2555 

 
2556 

ปี 
2557 

ปี 
2558 

ปี 
2559 

ปี 
2560 

3. โรงเรียนต้นแบบ
ประเภทต่าง ๆ  ผ่านการ
ประเมินตามเกณฑ์
มาตรฐาน (ต่อ) 

   

    

6. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และวิถีชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยบูรณา
การด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย   เพ่ือให้
นักเรียนเกิดการพัฒนาตนเอง คิดเป็น 
แก้ปัญหาเป็น น าไปสู่การพัฒนาครอบครัว 
สังคมและประเทศชาติและให้นักเรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ 
  6.1 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมวิถีพุทธจิต
อาสา 
   1) ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ
พัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธต้นแบบ (โรงเรียนแม่
ข่าย) 
   2) ประกวดโครงงานระดับศูนย์พัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
  3) ประกวดโครงงานระดับ สพป. 
  4) สรุปรายงานผล 
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ประเด็นกลยุทธ์ที่  2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ต่อ) 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ข้อมูลปีฐาน ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม  
2555 

 
2556 

ปี 
2557 

ปี 
2558 

ปี 
2559 

ปี 
2560 

3. โรงเรียนต้นแบบ
ประเภทต่าง ๆ  ผ่านการ
ประเมินตามเกณฑ์
มาตรฐาน (ต่อ) 

   

    

6.2.โครงการ พุทธบุตร พุทธธรรม น าทางชีวิต
บวชบรรพชาเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์
ราชันย์ 
  1) บวชสามเณร ส าหรับนักเรียนชาย และบวช
ศีลจาริณี ส าหรับนักเรียนหญิง ระดับชัน้
มัธยมศึกษาปีที  3   ในช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 ของ
ปีการศึกษา 
   2) สรุปผลการด าเนนิโครงการ/เผยแพร่ 
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ประเด็นกลยุทธ์ที่  2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ต่อ) 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ข้อมูลปีฐาน ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม  
2555 

 
2556 

ปี 
2557 

ปี 
2558 

ปี 
2559 

ป ี
2560 

4. นักเรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามท่ี
หลักสูตรก าหนด และ
ด ารงชีวิตที่มีคุณภาพตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (ต่อ) 

11.ร้อยละของนักเรียนทีมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
100 

 
100 

100 100 100 100 
7.ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและวิถีชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการ 
บูรณาการด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลาย 
  7.1 โครงการปลูกฝังคุณธรรมสู่ห้องเรียน 
   7.1.1 น าคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการสู่
ห้องเรียน 
   7.1.2 จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ท่ีหลากหลาย เช่น ลูกเสือ โรงเรียน
วิถีพุทธ ค่ายพุทธธรรมน าทางชีวิต 
   7.1.3 การประกวดโครงงานคุณธรรม 
  7.2 โครงการปลูกฝังวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
   7.2.1 ศึกษาดูงาน/แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจ

พอเพียงแนะน าสู่ห้องเรียน 
7.3 โครงการสร้างจิตอาสาส าหรับผู้เรียน 
   7.3.1 กิจกรรม อ.ย.น้อย 
   7.3.2 กิจกรรมลูกเสือ/อาสาสมัครจราจร 
   7.3.3 กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย/มรรคทายก

น้อย 
 

12. ร้อยละของนักเรียน มีความส านึกในความ
รักชาติ 

100 100 
100 100 100 100 

13. ร้อยละของนักเรียนที่ได้เรียนรู้
ประวัติศาสตร์ชาติไทย สังคมศึกษา 
ประชาธิปไตย มีความเป็นพลเมืองและพลโลก 

 
100 

 
100 100 100 100 100 

14. ร้อยละของโรงเรียนที่จัดกิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม 

 
100 

 
100 

100 100 100 100 

15. ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณธรรม และ
กตัญญู 

 
100 

 
100 

100 100 100 100 

16. ร้อยละของนักเรียนที่ประกอบกิจกรรมทาง
ศาสนา และกิจรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืนและ
สังคมอย่างสม่ าเสมอ 

 
n/a 

 
n/a 100 100 100 100 

17.ร้อยละของโรงเรียนที่จัดการศึกษาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

100 100 100 100 100 100 
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ประเด็นกลยุทธ์ที่  2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ต่อ) 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ข้อมูลปีฐาน ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม  
2555 

 
2556 

ปี 
2557 

ปี 
2558 

ปี 
2559 

ป ี
2560 

4. นักเรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามท่ี
หลักสูตรก าหนด และ
ด ารงชีวิตที่มีคุณภาพตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (ต่อ) 

   

    

7.4 โครงการธนาคารความดี 
    7.4.1 บันทึกความดี 
    7.4.2 การประกาศยกย่อง เชิดชูเกียรติ
ผู้กระท าความดี และบ าเพ็ญประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม 
7.5 โครงการส่งเสริมความเป็นไทย 
   7.5.1 จัดกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา 
พ้ืนบ้าน/ไทย 
   7.5.2 เข้าร่วมกิจกรรมประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
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ประเด็นกลยุทธ์ที่  3  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ข้อมูลปี,ฐาน ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม  
2555 

 
2556 

ปี 
2557 

ปี 
2558 

ปี 
2559 

ป ี
2560 

1. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเป็นมืออาชีพ 

1.ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

n/a n/a 100 100 100 100 1.พัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
คุณภาพ โดยใช้กระบวนการวิจัย การจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และ
ประเมินคุณภาพผู้เรียนตามสภาพจริง  
 1.1 โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ 
   1)พัฒนาครูตามหลักสูตรสาระการเรียนรู้ 
   2) พัฒนาครูให้สามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนเป็นส าคัญและประเมินตาม
สภาพจริง 
   3)ส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการวิจัยในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
   4) สนับสนุนทุนการวิจัย /สร้างเครือข่าย
นักวิจัยในพื้นท่ี/ 
    5) ศึกษาดูงาน 
    6) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ประกวดสื่อ 
นวัตกรรม 
    7) ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนนิเทศอย่าง
เป็นระบบ 
 

2.ร้อยละระดับความส าเร็จในการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตาม
ศักยภาพ 

n/a n/a 80 85 90 95 

3. ร้อยละของครูที่ได้รับรางวัลตั้งแต่ระดับภาค
ขึ้นไป 

n/a n/a 10 15 20 25 
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ประเด็นกลยุทธ์ที่  3  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ต่อ) 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ข้อมูลปี,ฐาน ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม  
2555 

 
2556 

ปี 
2557 

ปี 
2558 

ปี 
2559 

ป ี
2560 

1. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเป็นมืออาชีพ (ต่อ) 

       2.เร่งรัดพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีความรู้และเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และมี
ความพึงพอใจในความม่ันคงวิชาชีพโดยพัฒนา
ตามสมรรถนะสายงาน พัฒนาให้ก้าวหน้าใน
วิชาชีพและยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นที่
ยอมรับของสังคม 
 2.1 โครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ 
   1)จ าท าแผนพัฒนาและแฟ้มข้อมูลครูและ
บุคลากรรายบุคคล (ID Plan)  
   2)พัฒนาครูตามสมรรถนะสายงาน 
   3)พัฒนาครูให้คุณธรรม จริยธรรม ตาม
จรรยาบรรณ 
   4) พัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพให้ได้รับ
วิทยาฐานะสูงขึ้น 
   5) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ 
เกี่ยวกับวิชาชีพ 
   6) ยกย่อง เชิดชูเกียรติครู ที่มีผลงานดีเด่น 
   7) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครู จัดตั้งชมรมทาง
วิชาการในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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ประเด็นกลยุทธ์ที่  3  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ต่อ) 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ข้อมูลปี,ฐาน ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม  
2555 

 
2556 

ปี 
2557 

ปี 
2558 

ปี 
2559 

ป ี
2560 

2.ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ใช้
กระบวนการวิจัยในการ
พัฒนาการเรียนการสอน
และใช้  ICT  เพ่ือการ
บริหารจัดการและจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 

4. ร้อยละของครูที่พัฒนาการเรียนการสอนโดย
ใช้นวัตกรรม/กระบวนการวิจัย 

n/a n/a 70 80 90 100 3. เร่งรัด พัฒนา ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ให้มีความรู้ และทักษะพ้ืนฐานในการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอนและบริหาร
จัดการในสถานศึกษา โดยพัฒนาความรู้ทักษะ
พ้ืนฐานสนับสนุนสื่อ อุปกรณ์ด้าน ICT และจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 
   3.1 โครงการ ICT เพ่ือการบริหารและการ
เรียนการสอน 
   1)พัฒนาผู้บริหาร ครู ด้าน ICT เพ่ือการ
บริหารและการเรียนการสอนยุกต์ใหม่ 
   2) สนับสนุนสื่ออุปกรณ์ด้าน ICT 
   3) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผลิตสื่อ พัฒนา
และใช้สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา 
   4) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ / ประกวด สื่อ 
นวัตกรรม 

5.ร้อยละของครูผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถ
ในการใช้ ICT มาเพ่ือจัดการเรียนการสอน 

n/a n/a 70 80 90 100 

6.ร้อยละของผู้บริหารที่น าระบบ  ICT มาเพ่ือ
บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

n/a n/a 70 80 90 100 
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ประเด็นกลยุทธ์ที่  3  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ต่อ) 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ข้อมูลปี,ฐาน ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม  
2555 

 
2556 

ปี 
2557 

ปี 
2558 

ปี 
2559 

ป ี
2560 

3.ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ได้รับการพัฒนาเพ่ือ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

7. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
ได้รับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

n/a n/a 70 80 90 100 4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยอบรม
พัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน สามารถติดต่อสื่อสารโดย
ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ 
  4.1 โครงการเตรียมความพร้อมครูเข้าสู่
อาเซียน 
   1) อบรมหลักสูตรอาเซียนศึกษา/
ภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสาร 
   2)ศึกษาดูงานประเทศในกลุ่มอาเซียน  
   3) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
โรงเรียนในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

8. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ 

n/a n/a 35 40 45 50 
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ประเด็นกลยุทธ์ที่  3  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  (ต่อ) 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ข้อมูลปีฐาน ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม  
2555 

 
2556 

ปี 
2557 

ปี 
2558 

ปี 
2559 

ปี 
2560 

4.ครูผู้สอนการศึกษา
พิเศษ ได้รับการพัฒนา
และสามารถจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนได้อย่าง
มีคุณภาพ 

9.ร้อยละของครูผู้สอนการศึกษาพิเศษที่ได้รับ
การพัฒนาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาพิเศษและ
น าไปใช้เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

n/a n/a 70 80 90 100 5. เร่งรัดพัฒนาครูผู้สอนการศึกษาพิเศษ ให้มี
ความรู้และเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานได้อย่าง
มีคุณภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีความ
พึงพอใจในความมั่นคงวิชาชีพ และมีความพึง
พอใจในความมั่นคงวิชาชีพ พัฒนาให้มี
ความก้าวหน้าในวิชาชีพและยกยอ่งเชิดชูเกียรติให้
เป็นที่ยอมรับของสังคม 
  5.1 โครงการพัฒนาครูผูส้อนการศึกษาพิเศษสูม้ือ
อาชีพ 
     1)จ าท าแผนพัฒนาและแฟ้มข้อมูลครู
รายบุคคล (ID Plan)  
   2)พัฒนาครูตามสมรรถนะสายงาน 
   3)พัฒนาครูให้คุณธรรม จริยธรรม ตาม
จรรยาบรรณ 
   4) พัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพให้ได้รับ
วิทยาฐานะสูงขึ้น 
   5) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ 
เกี่ยวกับวิชาชีพ 
   6) ยกย่อง เชิดชูเกียรติครู ที่มีผลงานดีเด่น 
   7) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครู จัดตั้งชมรม
ครูผู้สอนการศึกษาพิเศษ 

 



35 
 

ประเด็นกลยุทธ์ที่  4  การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ข้อมูลปีฐาน ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม ปี 
2555 

ปี 
2556 

ปี 
2557 

ปี 
2558 

ปี 
2559 

ปี 
2560 

1.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา / 
โรงเรียนมีความเข้มแข็งและมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน/ปฐมวัย  

1.ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบการ
ประกันคุณภาพกายในที่เข้มแข็งครบ
องค์ประกอบตามกฎกระทรวง 

100 100 100 100 100 100 1.ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนจัดระบบ
ประกันคุณภาพภายในให้ได้มาตรฐาน 
โดยใช้กระบวนการ นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล 
  1.1 โครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
   1) อบรม ประชุม สัมมนา สร้าง
ความรู้ความเข้าใจระบบประกัน
คุณภาพภายใน และการรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 
   2) นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล
และให้ความช่วยเหลือ 
2. ปรับปรุงคุณภาพผู้ให้บริการของ 
สพป. โดยใช้วิธีการบริหารจัดการที่เอ้ือ
ต่อการให้บริการ  
  2.1 โครงการส านักงานยิ้มแย้มแจ่มใส
เต็มใจบริการ 
   1)สร้างจิตบริการของบุคลากร 
   2) ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ภายใน /
ภายนอก ส านักงาน 
   3) ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ 

2.ร้อยละของสถานศึกษาที่เข้ารับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามได้รับ
การรับรองมาตรฐาน 

59.15 n/a 100 100 100 100 

3. ร้อยละของสถานศึกษาที่ไม่ผ่านการ
รับรองคุณภาพภายนอกทุกแห่งได้รับ
การพัฒนาคุณภาพ 

100 100 100 100 100 100 

4.ร้อยละของผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
ต่อการจัดการศึกษาของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา/โรงเรียน 

85 100 100 100 100 100 

5.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผ่านการ
ประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของส านักงานเขตพ้ืนที 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
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ประเด็นกลยุทธ์ที่  4  การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม(ต่อ) 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ข้อมูลปีฐาน ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม ปี 
2555 

ปี 
2556 

ปี 
2557 

ปี 
2558 

ปี 
2559 

ปี 
2560 

1.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา / 
โรงเรียนมีความเข้มแข็งและมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน/ปฐมวัย (ต่อ) 

          4)ปรับปรุงกระบวนการ / ระยะเวลา
ของการให้บริการ /จัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงาน 
   5) จัดท าตู้รับฟังความคิดเห็น/แบบ
ประเมินความพึงพอใจในการให้รบริ
การทุกครั้งที่มารับบริการ 
 

3.พัฒนา สพป. ให้เป็นองค์กรมาตรฐาน
โดยใช้มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเป็นเครื่องมือในการ
ด าเนินงาน 
  3.1 โครงการ สพป.เข้มแข็ง 
   1) สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ
บุคลากร 
   2) น ามาตรฐานและตัวบ่งชี้มา
ด าเนินการ 
   3) ประเมินผล / ปรับปรุงพัฒนา 
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ประเด็นกลยุทธ์ที่  4  การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม (ต่อ) 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ข้อมูลปีฐาน ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม ปี 
2555 

ปี 
2556 

ปี 
2557 

ปี 
2558 

ปี 
2559 

ปี 
2560 

2. สพป./โรงเรียน มีระบบบริหาร
จัดการที่ดี มีคุณภาพตามมาตรฐาน   
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ บริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วม ได้รับการ
สนับสนุนจาก องค์กรภายนอก 

6. ร้อยละของโรงเรียนที่ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณ เพ่ือการบริหาร
จัดการและพัฒนาคุณภาพจากองค์กร
ภายนอก 

n/a n/a 12 24 36 48 4.สร้างความเข้มแข็งให้กับ 4 องค์กร
หลักของ สพป.และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
ภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการโดยสร้างความรู้ความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ของตนเองและสร้าง
แรงจูงใจในการเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาการศึกษา 
   4.1 โครงการเพิ่มศักยภาพองค์คณะ
บุคคล 4 องค์คระหลัก 
     1) ประชุมคณะท างาน/กรรมการ
ตามบทบาทหน้าที่ 
     2) ประชุมสัมมนารวม 4 องค์กร
หลัก 
   4.2 โครงการประชุมสัมมนา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     1) ประชุมสัมมนา สร้างจิตส านึก 
ความรู้ความเข้าใจ 
     2)  ติดตามประเมินผลการเข้ามาร
มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

7.ระดับความส าเร็จของการบริหาร
จัดการ โดยการมีส่วนร่วมของ 4 องค์กร
หลักของ สพป. /และการเข้ามามีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการของ 
บุคคลภายนอกตามบทบาทหน้าที่ 

n/a n/a ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

8. จ านวนเครือข่ายเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

7 n/a 10 15 20 25 

9. ร้อยละของโรงเรียนที่มีเครือข่าย
การศึกษาและเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา 

100 100 100 100 100 100 

10. ร้อยละระดับความส าเร็จของ สพป.
ของการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) มาใช้เพ่ือการ
บริหารจัดการ ติดต่อประสานงานและ
จัดการเรียนการสอน 

n/a n/a 75 80 85 90 
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ประเด็นกลยุทธ์ที่  4  การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม (ต่อ) 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ข้อมูลปีฐาน ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม ปี 
2555 

ปี 
2556 

ปี 
2557 

ปี 
2558 

ปี 
2559 

ปี 
2560 

2. สพป./โรงเรียน มีระบบบริหาร
จัดการที่ดี มีคุณภาพตามมาตรฐาน   
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ บริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วม ได้รับการ
สนับสนุนจาก องค์กร (ต่อ) 

       5.สร้างเครือข่ายความร่วมมือทาง
การศึกษา 
   5.1 โครงการสร้างเครือข่ายทาง
การศึกษา 
  1) มีการก าหนดโครงสร้างและการ
บริหารจัดการที่ชัดเจน 
  2) มีระเบียบ/ข้อปฏิบัติหรือข้อตกลง
ร่วมกันในการเข้าเป็นสมาชิกเครือข่าย 
หรือมีบทลงโทษสมาชิกที่ไม่ปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดของเครือข่ายที่วางไว้ รวมทั้ง
การกระจายอ านาจให้สมาชิกมีส่วนร่วม
และตรวจสอบในด้านต่าง ๆ 
   3) มีการจัดกิจกรรมส าหรับสมาชิก
เป็นระยะ ๆ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และหาแนวทางด าเนินงานตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย      
   4). มีการติดต่อประสานงาน สร้าง
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสื่อสารกับ
สมาชิกอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
   5 ) ติดตามประเมินผล    
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ประเด็นกลยุทธ์ที่  4  การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม (ต่อ) 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ข้อมูลปีฐาน ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม ปี 
2555 

ปี 
2556 

ปี 
2557 

ปี 
2558 

ปี 
2559 

ปี 
2560 

2. สพป./โรงเรียน มีระบบบริหาร
จัดการที่ดี มีคุณภาพตามมาตรฐาน   
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ บริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วม ได้รับการ
สนับสนุนจาก องค์กร (ต่อ) 

       6.เร่งพัดพัฒนาการน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อการ (ICT) เพ่ือ
การบริหารจัดการ และการจัดการเรียน
การสอน โยสนับสนุนให้โรงเรียนมี
ความพร้อมด้าน ICT  
   6.1 โครงการ ICT เพ่ือการบริหาร
และการเรียนการสอน 
   1) พัฒนาครูด้าน ICT เพ่ือการ
บริหาร/การจัดการเรียนการสอน 
   2) สนับสนุนอุปกรณ์ สื่อ ด้าน ICT 
   3) พัฒนาศูนย์เครือข่ายการซ่อม
บ ารุงคอมพิวเตอร์ 
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ประเด็นกลยุทธ์ที่  5  การพัฒนาผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ข้อมูลปีฐาน ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม ปี 
2555 

ปี 
2556 

ปี 
2557 

ปี 
2558 

ปี 
2559 

ป ี
2560 

1.ผู้เรียนมีความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน 

1.ร้อยละของผู้เรียนที่มี่คุณลักษณะของเด็กไทย
ประชาคมอาเซียน (3 ด้าน คือ ด้านความรู้ 
ด้านทักษะ / กระบวนการ และด้านเจตคติ 

n/a n/a 100 100 100 100 1.พัฒนาให้ผู้เรียนที่มีคุณลักษณะของเด็กไทย
ในประชาคมอาเซียน โดยส่งเสริมสนับสนุนให้
โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
  1.1โครงการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคม
อาเซียน 
   1.1.1 จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
อาเซียนศึกษา 
   1.1.2 สนับสนุนสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือการ
จัดการเรียนรู้ 
   1.1.3 ประเมินคุณลักษณะเด็กไทยใน
ประชาคมเซียน 
2.ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนา
หลักสูตรอาเซียนจัดหาโรงเรียนต้นแบบการ
จัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนโอยอบรม 
สัมมนาการจัดท าหลักสูตรอาเซียนศึกษา 
คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ 
  2.1 โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่อาเซียน 
   2.1.1 อบรมครูในการจัดท าหลักสูตร
อาเซียน 
    

2.ร้อยละของโรงเรียนที่มีหลักสูตรอาเซียนและ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

n/a n/a 20 30 40 50 

3. จ านวนโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้สู่
ประชาคมอาเซียน 

n/a n/a 12 24 36 48 
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ประเด็นกลยุทธ์ที่  5  การพัฒนาผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ข้อมูลปีฐาน ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม ปี 
2555 

ปี 
2556 

ปี 
2557 

ปี 
2558 

ปี 
2559 

ป ี
2560 

1.ผู้เรียนมีความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน (ต่อ) 

          2.1.2 จัดหาโรงเรียนต้นแบบการจัดการ
เรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 
   2.1.3 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

 

 

 

 

 



  ส่วนที่ 5 
โครงการ / งบประมาณ 

 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 น าเสนอโครงการที่สนองกลยุทธ์ เป้าประสงค์   

ในระยะ 4 ปี 

ประเด็นกลยุทธ์ที่  1  การส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 1  ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเรียนจบภายในตามระยะเวลาที่ก าหนด                      

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 

ประมาณการงบประมาณ 
ปีที่ด าเนินการ กลุ่ม/ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2558 ปี 2560 

1.ส่งเสริมสนับสนุน
ให้โรงเรียนจัด
การศึกษาระดับ
ก่อนประถมเพ่ือเข้า
เรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 

1. โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก
ปฐมวัย 
   1) พัฒนาครูปฐมวัย 
   2) ส่งเสริมความรู้ให้ครูปกครอง 
   1.3 สร้างความเข้มแข็งชมราครู
ปฐมวัย 
 

80,000 85,000 90,000 95,000 กลุ่มนิเทศฯ 
 

2.ส่งเสริมให้
โรงเรียนจัด
การศึกษาภาค
บังคับให้ครอบคลุม
ทุกกลุ่มเป้าหมาย
โดยด าเนินการให้
เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติ
การศึกษาภาค
บังคับ พ.ศ.2545 
และสนับสนุน
ปัจจัยพื้นฐานให้กับ
นักเรียน 

2. โครงการสร้างโอกาสทาง
การศึกษา 
   1) จัดเขตพ้ืนที่บริการของ
โรงเรียนให้ขัดเจน 
   2) ส ามะโน/พัฒนาระบบข้อมูล
ประชากรวัยเรียนในเขตบริการ 
   3) จัดท าแผนชั้นเรียนรายปีและ 
3 ปีล่วงหน้า 
   4) ควบคุมก ากับการรับนักเรียน
ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
   5) สนับสนุนปัจจัยพื้นฐาน
นักเรียน ยากจน เช่น ทุนการศึกษา 
อาหารกลางวัน ฯบฯ 
   6) สนับสนุนการจัดการศึกษา
ของสถานประกอบการครอบครัว
และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 

50,000 55,000 60,000 65,000 กลุ่มส่งเสริม
การจัด
การศึกษา 
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ประเด็นกลยุทธ์ที่  1  การส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 1  ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเรียนจบภายในตามระยะเวลาที่ก าหนด                      

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ประมาณการงบประมาณ 

ปีที่ด าเนินการ กลุ่ม/ 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
3. ส ารวจเด็กตกหล่น
นักเรียนที่ออกกลางคัน
ให้ได้เข้าเรียนจนจบ
การศึกษาภาคบังคับ
โดยการสร้างความ
เข้าใจให้กับผู้ปกครอง 
ส ารวจ ติดตามให้กลับ
เข้ามาเรียนในระบบ จัด
หุนสนับสนุน 

3.โครงการเด็กไทยต้องได้เรียน
จนจบภาคบังคับ 
  1) สร้างความให้กับผู้ปกครอง 
  2) ส ารวจเด็กตกหล่น / เด็ก
ออกกลางคันให้เข้าเรียน 
   3) จัดหาทุนสนับสนุน 
   4) เยี่ยมบ้านนักเรียน / 
พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนได้เรียนต่อ 

20,000 30,000 40,000 50,000 กลุ่มส่งเสริม
การจัด
การศึกษา 

เป้าประสงค์ที่ 2  นักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับได้เรียนต่อในระดับสูงขึ้น 
4.รณรงค์ให้นักเรียนที่
จบการศึกษาภาคบังคับ 
(ม.3) ได้เรียนต่อใน
ระดับท่ีสูงขึ้น โดยแนะ
แนวประชาสัมพันธ์
รณรงค์ สนับสนุน
ทุนการศึกษาและ
ร่วมมือกับองค์กร
ภายนอกในการ
สนับสนุนให้นักเรียนได้
เรียนต่อ  

 

4.โครงการเด็กไทยได้เรียนต่อ 
   1).แนะแนวประชาสัมพนัธ์และ
รณรงค์ให้นักเรียนที่เรียนจบ ม.3 
เรียนต่อ 
   2) สนับสนนุทุนการศึกษา 
   3) ร่วมมือกับภาคเอกชนใน
การหารายได้ระหว่างเรียน 
   4) ร่วมมือกับ กศน.ในการรับ
เด็กยากจนเข้ารับการศึกษานอก
ระบบ 
    5) ส ารวจติดตามเด็กตกหล่น
นักเรียนที่ออกกลางคันให้ได้เข้า
เรียนจนจบการศึกษาภาคบงัคับ
โดยสร้างความเข้าใจกับ
ผู้ปกครอง ส ารวจติดตามให้เข้า
มาเรียนในระบบ จัดหาทนุ
สนับสนนุ 

50,000 60,000 70,000 80,000 กลุ่มส่งเสริม
การจัด
การศึกษา 
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ประเด็นกลยุทธ์ที่  1  การส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 3  โรงเรียนจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีคุณภาพ 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ประมาณการงบประมาณ 

ปีที่ด าเนินการ กลุ่ม/ 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
5.ส่งเสริมสนับสนุนให้
โรงเรียนด าเนินงานตาม
ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ให้เข้มแข็ง
ยั่งยืน โดยความร่วมมือ
ทุกภาคส่วน 

5. โครงการสร้างทักษะชีวิต
และภูมิคุ้มกันส าหรับเยาวชน
ในสถานศึกษา  
  1) D.A.R.E.  
  2)  พระครูสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน 
  3)ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น  
  4) ค่ายเยาวชนวัยใส 
 6. โครงการพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
    1)พัฒนาครูที่ปรึกษา 
    2) พัฒนาโปรแกรมระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
    3) ประกวดโรงเรียนที่
ด าเนินงานประสบผลส าเร็จ
เพ่ือรับรางวัลเชิดชูเกียรติ   

100,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

50,000 

110,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

60,000 

120,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

70,000 

130,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

80,000 

กลุ่มส่งเสริม
การจัด
การศึกษา 

เป้าประสงค์ที่ 4 โรงเรียนจัดการศึกษาส าหรับเด็กด้อยโอกาสและเด็กพิการได้อย่างมีคุณภาพ 

6.ส่งเสริมสนับสนุน
ระดมสรรพก าลังในการ
จัดการศึกษาส าหรับ
เด็กด้อยโอกาส เด็ก
พิการอย่างต่อเนื่อง  
โดยความร่วมมือกับทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 7. โครงการจัดการศึกษาเพื่อเด็ก
ด้อยโอกาส 
  1) ส ารวจเด็กด้อยโอกาส 
  2) สนับสนนุปัจจยัพื้นฐาน
นักเรียนยากจน /ทุนการศึกษา / 
อาหารกลางวัน 
  3) จัดหารายได้ระหวา่งเรียน 
  4) ฝึกอาชีพในสถาน
ประกอบการ 

50,000 60,000 70,000 80,000 กลุ่มส่งเสริม
การจัด
การศึกษา 
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ประเด็นกลยุทธ์ที่  1  การส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 4 โรงเรียนจัดการศึกษาส าหรับเด็กด้อยโอกาสและเด็กพิการได้อย่างมีคุณภาพ 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ประมาณการงบประมาณ 

ปีที่ด าเนินการ กลุ่ม/ 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
6.ส่งเสริมสนับสนุน
ระดมสรรพก าลังใน
การจัดการศึกษา
ส าหรับเด็กด้อย
โอกาส เด็กพิการ
อย่างต่อเนื่อง  โดย
ความร่วมมือกับทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
(ต่อ) 

8. โครงการเด็กพิการต้องได้เรียน 
    1) ส ารวจคัดแยกเด็กพิการโดย
ประสานความร่วมมือกับ
สาธารณสุขในพ้ืนที่ 
   2) จัดการเรียนการสอนร่วมกับ
เด็กปกติ 
   3) สนับสนุนครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 
    4) ส่งต่อเด็กพิการให้กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
9.โครงกาสรสถานศึกษาสีขาว  
    1) ประเมินสถานศึกษาที่
ด าเนินงานตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
    2)  มอบรางวัล เชิดชูเกียรติ 
10. โครงการส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนนักศึกษา 
    1) อบรมพนักงานเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมความประพฤติฯ (พสน.
หรือ สารวัตรนักเรียน 
    2) การตรวจสถานบริการ 
ร่วมกับอ าเภอที่สังกัด 
   3)ประกวด โรงเรียน/นักเรียน
พระราชทาน 
  4) สนับสนุนทุกนส าหรับนักเรียน
ที่ความประพฤติดี 

120,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

70,000 

130,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

80,000 

 

140,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

90,000 

 

150,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,000 

กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล 

 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มส่งเสริม
การจัด

การศึกษา 
 
 
 
 

กลุ่มส่งเสริม
การจัด

การศึกษา 
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ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้เรียนมีคุณภาพตามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการประเมินระดับชาติ 
                   สูงขึ้น 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ประมาณการงบประมาณ 

ปีที่ด าเนินการ กลุ่ม/ 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
1.ส่งเสริมกิจกรรมการ
เรียนรู้กลุ่มสาระ
ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร์ โดยพัฒนา
ครู ส่งเสริมการอก่าน
ออก เขียนได้ คิด
ค านวณเป็น ส าหรับ
นักเรียน 
 

 1. โครงการแก้ปัญหานักเรียน
อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ และคิด
ค านวณไม่เป็น 
  1) พัฒนาครู 
  2) ส่งเสริมการอ่าน/การสอน
ซ่อมเสริม 
  3)  เขียนสวยด้วยมือเรา 
  4) ส่งเสริมทักษะการคิด
ค านวณ 
  5) จัดกิจกรรมประกวดแข่งขัน    

130,000 150,000 200,000 200,000 กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล 

2. การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
5 กลุ่มสาระหลัก โดย
ส่งเสริม สนับสนุนให้
โรงเรียนจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ด้วยรูปแบบ
ที่หลากหลาย 
 

2. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระหลัก 
   1) พัฒนาครูด้วยการอบรม
เทคนิควิธีการสอน วิธีการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
   2) จัดค่ายวิชาการ  ระยะสั้น
ส าหรับครู และนักเรียน 
   3) สนับสนุนโรงเรียนเตรียม
ความพร้อมนักเรียนก่อนรับการ
ประเมินระดับชาติ 
   4) จัดท าคลังข้อสอบ 

800,000 850,000 900,000 950,000 กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล 
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ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
เป้าประสงค์ที่  2  นักเรียนมีศักยภาพในการแข่งขันระดับชาติ 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ประมาณการงบประมาณ 

ปีที่ด าเนินการ กลุม่/ 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้เรียน ได้เรียนรู้ด้วย
เทคนิคสมัยใหม่ และ
ช่องทางที่หลากหลาย 

3.โครงการพัฒนาทักษะทาง
เทคโนโลยีและสารสนเทศ
ส าหรับครูและนักเรียน 
  1) ส่งเสริมการใช้และให้บริการ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงใน
โรงเรียน 
  2) พัฒนาทักษะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับคุณเพ่ือใช้ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  3) สนับสนุนสื่อการเรียนรู้ และ
อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ 
  4) จัดกิจกรรมการประกวด
แข่งขันด้าน ICT 
  5) ส านักงานเขตพ้ืนที่เป็นศูนย์ 

60,000 80,000 100,000 120,000 กลุม่นิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล 

4.สนับสนุนให้นักเรียน
ได้เข้าร่วมการแข่งขัน
ระดับชาติโดยส่งเสริม
และพัฒนานักเรียนที่
ได้รับการคัดเลือกเป็น
ตัวแทนการแข่งขัน
ระดับภาค/ระดับชาติ 
ด้วยรูปแบบที
หลากหลาย 

4.โครงการพัฒนานักเรียนสู่ความ
เป็นเลิศระดับชาติ 
  1) จัดค่ายวิชาการนักเรียนเก่ง 
  2) สนับสนุนบุคลากร/
งบประมาณ/สื่อ 
  3)สนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียน
เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพ้ืนที่/ระดับ
ภาค/ระดับชาติ 
   4) ยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียน
ที่เป็นตัวแทนระดับชาติ 

100,000 120,000 140,000 150,000 กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล 
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ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
เป้าประสงค์ที่  3  โรงเรียนต้นแบบประเภทต่าง ๆ ผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ประมาณการงบประมาณ 

ปีที่ด าเนินการ กลุ่ม/ 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
5.ด าเนินการขับเคลื่อน
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา  เพื่อ
เตรียมความพร้อมของ
สถานศึกษาต้นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือ
เข้ารับการประเมิน 

5.โครงการขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา 
   1) แจ้งนโยบายแนวทางการ
ด าเนินงาน 
   2) จัดท าเอกสาร/สื่อการ
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
   3) คัดเลือกโรงเรียนเป้าหมาย
การประเมิน 
   4) อบรมพัฒนาครูและศึกษาดู
งานโรงเรียนศูนย์กลางการเรียนรู้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   5) นิเทศ ติดตามการด าเนินงาน
ของโรงเรียนเป้าหมาย 
   6) ประเมิน/คัดกรองโรงเรียน
เป้าหมาย 
   7) ประชุมเตรียมรับการประเมิน
สถานศึกษาพอเพียงจาก สพฐ. 
    8) รับการประเมินสถานศึกษา
พอเพียงจาก สพฐ. 
     9) สรุปรายงานผลการ
ด าเนินงาน   

70,000 90,000 110,000 130,000 กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล 
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ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
เป้าประสงค์ที่  3  โรงเรียนต้นแบบประเภทต่าง ๆ ผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ประมาณการงบประมาณ 

ปีที่ด าเนินการ กลุ่ม/ 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
6. ปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม และวิถีชีวิต
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดย
บูรณาการด้วยกิจกรรม
ที่หลากหลาย   เพ่ือให้
นักเรียนเกิดการพัฒนา
ตนเอง คิดเป็น 
แก้ปัญหาเป็น น าไปสู่
การพัฒนาครอบครัว 
สังคมและประเทศชาติ
และให้นักเรียนมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 8 ประการ 

 

6.โครงการเสริมสร้างคุณธรรมวิถี
พุทธจิตอาสา 
  1) ประชุมเชิงปฏิบัติการ
คณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนวิถี
พุทธต้นแบบ (โรงเรียนแม่ข่าย) 
  2) ประกวดโครงงานระดับศูนย์
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  3) ประกวดโครงงานระดับ สพป. 
  4) สรุปรายงานผล 
7. โครงการ พุทธบุตร พุทธธรรม 
น าทางชีวิตบวชบรรพชาเฉลิมพระ
เกียรติเทิดไท้องค์ราชัน 
   1) บวชสามเณร ส าหรับนักเรียน
ชาย และบวชศีลจาริณี ส าหรับ
นักเรียนหญิง ระดับชัน้มัธยมศึกษาปี
ที  3   ในช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 ของ
ปีการศึกษา 
   2) สรุปผลการด าเนนิโครงการ/
เผยแพร่ 
 
 

50,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

120,000 

50,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

130,000 

50,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

140,000 

50,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

150,000 

กลุ่มส่งเสริม
การจัด
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มส่งเสริม
การจัด
การศึกษา 
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ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
เป้าประสงค์ที่  4  นักเรียนมีคุณลักษณะอันพุงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนดและด ารงชีวิตที่มีคุณภาพตามหลักปรัชญาของ 
                      เศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ประมาณการงบประมาณ 

ปีทีด่ าเนินการ กลุ่ม/ 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
7.ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมและวิถีชีวิต
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงโดย
การบูรณาการด้วย
กิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลาย 
 

8. โครงการปลูกฝังคุณธรรมสู่
ห้องเรียน 
  1)น าคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ
สู่ห้องเรียน 
   2)จัดกิจกรรมเสริมสร้าง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่
หลากหลาย เช่น ลูกเสือ โรงเรียน
วิถีพุทธ ค่ายพุทธธรรมน าทางชีวิต 
   3) การประกวดโครงงาน
คุณธรรม 
9.โครงการปลูกฝังวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   1)ศึกษาดูงาน/แหล่งเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงแนะน าสู่
ห้องเรียน 
10.โครงการสร้างจิตอาสาส าหรับ

ผู้เรียน 
   1) กิจกรรม อ.ย.น้อย 
   2) กิจกรรมลูกเสือ/อาสาสมัคร
จราจร 
   3) กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย/
มรรคทายกน้อย 
 

50,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70,000 
 
 
 
 

50,000 

70,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80,000 
 
 
 
 

60,000 
 
 
 

90,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90,000 
 
 
 
 

70,000 

100,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100,000 
 
 
 
 

80,000 

กลุ่มส่งเสริม
การจัด
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล 
 
 
กลุ่มส่งเสริม
การจัด
การศึกษา 
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ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
เป้าประสงค์ที่  4  นักเรยีนมีคุณลักษณะอันพุงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนดและด ารงชีวิตที่มีคุณภาพตามหลักปรัชญาของ 
                      เศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ประมาณการงบประมาณ 

ปีที่ด าเนินการ กลุ่ม/ 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
7.ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมและวิถีชีวิต
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงโดย
การบูรณาการด้วย
กิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลาย (ต่อ) 
 

11. โครงการธนาคารความดี 
   1) บันทึกความดี 
   2) การประกาศยกย่อง เชิดชู
เกียรติผู้กระท าความดี และ
บ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม 
12.โครงการส่งเสริมความเป็นไทย 
   1) จัดกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี 
กีฬา พ้ืนบ้าน/ไทย 
   2) เข้าร่วมกิจกรรมประเพณี 
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

20,000 
 
 
 
 
 

120,000 

50,000 
 
 
 
 
 

130,000 

70,000 
 
 
 
 
 

140,000 

80,000 
 
 
 
 
 

150,000 

กลุ่มส่งเสริม
การจัด
การศึกษา 
 
 
 
กลุ่มส่งเสริม
การจัด
การศึกษา 
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ประเด็นกลยุทธ์ที่  3 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เป้าประสงค์ที่ 1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพ 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ประมาณการงบประมาณ 

ปีที่ด าเนินการ กลุ่ม/ 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
1.พัฒนาครูให้สามารถ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
คุณภาพ โดยใช้
กระบวนการวิจัย การ
จัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
และประเมินคุณภาพ
ผู้เรียนตามสภาพจริง  

 

1. โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ 
  1)พัฒนาครูตามหลักสูตรสาระ
การเรียนรู้ 
  2) พัฒนาครูให้สามารถจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเป็น
ส าคัญและประเมินตามสภาพจริง 
 3)ส่งเสริมให้ครูใช้
กระบวนการวิจัยในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
  4) สนับสนุนทุนการวิจัย /สร้าง
เครือข่ายนักวิจัยในพ้ืนที่/ 
  5) ศึกษาดูงาน 
  6) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้/
ประกวดสื่อ นวัตกรรม 
  7) ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียน
นิเทศอย่างเป็นระบบ 

50,000 60,000 70,000 80,000 กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล 
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ประเด็นกลยุทธ์ที่  3 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เป้าประสงค์ที่ 1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพ 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ประมาณการงบประมาณ 

ปีที่ด าเนินการ กลุ่ม/ 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
2.เร่งรัดพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ให้มีความรู้และ
เชี่ยวชาญในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ และมีความพึง
พอใจในความมั่นคง
วิชาชีพโดยพัฒนาตาม
สมรรถนะสายงาน 
พัฒนาให้ก้าวหน้าใน
วิชาชีพและยกย่องเชิด
ชูเกียรติให้เป็นที่
ยอมรับของสังคม 

 

2.โครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ 
   1)จ าท าแผนพัฒนาและ
แฟ้มข้อมูลครูและบุคลากร
รายบุคคล (ID Plan)  
   2)พัฒนาครูตามสมรรถนะสาย
งาน 
   3)พัฒนาครูให้คุณธรรม 
จริยธรรม ตามจรรยาบรรณ 
   4) พัฒนาความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพให้ได้รับวิทยาฐานะสูงขึ้น 
   5) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร องค์
ความรู้ เกี่ยวกับวิชาชีพ 
   6) ยกย่อง เชิดชูเกียรติครู ที่มี
ผลงานดีเด่น 
   7) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครู จัดตั้ง
ชมรมทางวิชาการในทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

70,000 80,000 90,000 100,000 กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล 
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ประเด็นกลยุทธ์ที่  3 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เป้าประสงค์ที่ 2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาการเรียนการสอนและใช้ ICT เพ่ือการบริหาร 
                    จัดการและจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ประมาณการงบประมาณ 

ปีที่ด าเนินการ กลุ่ม/ 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
3. เร่งรัด พัฒนา ครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา ให้มีความรู้ และ
ทักษะพ้ืนฐานในการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียน
การสอนและบริหาร
จัดการในสถานศึกษา 
โดยพัฒนาความรู้ทักษะ
พ้ืนฐานสนับสนุนสื่อ 
อุปกรณ์ด้าน ICT และ
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 

3. โครงการ ICT เพ่ือการบริหารและ
การเรียนการสอน 
   1)พัฒนาผู้บริหาร ครู ด้าน ICT 
เพ่ือการบริหารและการเรียนการ
สอนยุกต์ใหม่ 
   2) สนับสนุนสื่ออุปกรณ์ด้าน ICT 
   3) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผลิตสื่อ 
พัฒนาและใช้สื่อนวัตกรรม 
เทคโนโลยีทางการศึกษา 
   4) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ / 
ประกวด สื่อ นวัตกรรม 

60,000 70,000 80,000 90,000 กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล 

เป้าประสงค์ที่  3  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
4. พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ให้มีความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน โดย
อบรมพัฒนาให้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน 
สามารถติดต่อสื่อสาร
โดยใช้ภาษาอังกฤษใน
การสื่อสารได้ 

4. โครงการเตรียมความพร้อมครู
เข้าสู่อาเซียน 
  1) อบรมหลักสูตรอาเซียนศึกษา/
ภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสาร 
  2)ศึกษาดูงานประเทศในกลุ่ม
อาเซียน  
  3) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับโรงเรียนในกลุ่มประชาคม
อาเซียน 

115,000 120,000 125,000 130,000 กลุ่มนิเทศ
ติดตามแล
ประเมินผล 



55 

 

 
ประเด็นกลยุทธ์ที่  3 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เป้าประสงค์ที่ 4 ครูสอนการศึกษาพิเศษ ได้รับการพัฒนาและสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ประมาณการงบประมาณ 

ปีที่ด าเนินการ กลุ่ม/ 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
5. เร่งรัดพัฒนา
ครูผู้สอนการศึกษา
พิเศษ ให้มีความรู้และ
เชี่ยวชาญในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
คุณภาพ ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ และมีความพึง
พอใจในความมั่นคง
วิชาชีพ และมีความพึง
พอใจในความมั่นคง
วิชาชีพ พัฒนาให้มี
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ
และยกย่องเชิดชูเกียรติให้
เป็นที่ยอมรับของสังคม 

5.โครงการพัฒนาครูผูส้อนการศึกษา
พิเศษสู้มืออาชีพ 

   1)จ าท าแผนพัฒนาและแฟ้มข้อมูล
ครูรายบุคคล (ID Plan)  
   2)พัฒนาครูตามสมรรถนะสาย
งาน 
   3)พัฒนาครูให้คุณธรรม จริยธรรม 
ตามจรรยาบรรณ 
   4) พัฒนาความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพให้ได้รับวิทยาฐานะสูงขึ้น 
   5) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร องค์
ความรู้ เกี่ยวกับวิชาชีพ 
   6) ยกย่อง เชิดชูเกียรติครู ที่มี
ผลงานดีเด่น 
   7) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครู จัดตั้ง
ชมรมครูผู้สอนการศึกษาพิเศษ 

127,000 130,000 132,000 135,000 กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล 
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ประเด็นกลยุทธ์ที่  4  การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
เป้าประสงค์ที่ 1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/โรงเรียนมีความเข้มแข็งและมีคุณภาพตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน              

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ประมาณการงบประมาณ 

ปีที่ด าเนินการ กลุ่ม/ 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
1.ส่งเสริมสนับสนุนให้
โรงเรียนจัดระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
ให้ได้มาตรฐาน โดยใช้
กระบวนการ นิเทศ 
ติดตาม และประเมินผล 

 1. โครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
   1) อบรม ประชุม สัมมนา สร้าง
ความรู้ความเข้าใจระบบประกัน
คุณภาพภายใน และการรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 
   2) นิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลและให้ความช่วยเหลือ 

110,000 120,000 130,000 140,000 กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล 

2. ปรับปรุงคุณภาพผู้
ให้บริการของ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา โดยใช้วิธีการ
บริหารจัดการที่เอ้ือต่อ
การให้บริการ  

 2.โครงการส านักงานยิ้มแย้มแจ่มใส
เต็มใจบริการ 
   1)สร้างจิตบริการของบุคลากร 
   2) ปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
ภายใน /ภายนอก ส านักงาน 
   3) ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ 
   4)ปรับปรุงกระบวนการ / 
ระยะเวลาของการให้บริการ /จัดท า
คู่มือการปฏิบัติงาน 
   5) จัดท าตู้รับฟังความคิดเห็น/
แบบประเมินความพึงพอใจในการให้
รบริการทุกครั้งที่มารับบริการ 

50,000 60,000 70,000 80,000 กลุ่ม
อ านวยการ 

3.พัฒนา สพป. ให้เป็น
องค์กรมาตรฐานโดยใช้
มาตรฐานส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเปน็
เครื่องมือในการ
ด าเนินงาน 

3. โครงการ สพป.เข้มแข็ง 
   1) สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ
บุคลากร 
   2) น ามาตรฐานและตัวบ่งชี้มา
ด าเนินการ 
   3) ประเมินผล / ปรับปรุงพัฒนา 

20,000 30,000 40,000 50,000 กลุ่ม
อ านวยการ 
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ประเด็นกลยุทธ์ที่  4  การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
เป้าประสงค์ที่ 2  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา / โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่ดี มีคุณภาพตามมาตรฐานเป็นองค์กรแห่งการ 
                     เรียนรู้ บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ประมาณการงบประมาณ 

ปีที่ด าเนินการ กลุ่ม/ 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
4.สร้างความเข้มแข็ง
ให้กับ 4 องค์กรหลัก
ของ สพป.และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
เข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการโดยสร้าง
ความรู้ความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ของ
ตนเองและสร้าง
แรงจูงใจในการเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
การศึกษา 

4. โครงการเพ่ิมศักยภาพองค์คณะ
บุคคล 4 องค์คณะหลัก 
    1) ประชุมคณะท างาน/กรรมการ
ตามบทบาทหน้าที่ 
    2) ประชุมสัมมนารวม 4 องค์กร
หลัก 
5. โครงการประชุมสัมมนา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
   1) ประชุมสัมมนา สร้างจิตส านึก 
ความรู้ความเข้าใจ 
   2)  ติดตามประเมินผลการเข้า
มารมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

200,000 
 
 
 
 
 
 

50,000 

300,000 
 
 
 
 
 
 

60,000 

400,000 
 
 
 
 
 
 

70,000 
 
 
 
 
 
 

500,000 
 
 
 
 
 
 

80,000 

นโยบายและ
แผน 
 
 
 
 
 
นโยบายและ
แผน 

5.สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทางการศึกษา 

 

5) โครงการสร้างเครือข่ายทาง
การศึกษา 
  1) มีการก าหนดโครงสร้างและการ
บริหารจัดการที่ชัดเจน 
  2) มีระเบียบ/ข้อปฏิบัติหรือ
ข้อตกลงร่วมกันในการเข้าเป็น
สมาชิกเครือข่าย หรือมีบทลงโทษ
สมาชิกท่ีไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด
ของเครือข่ายที่วางไว้ รวมทั้งการ
กระจายอ านาจให้สมาชิกมีส่วนร่วม
และตรวจสอบในด้านต่าง ๆ 

30,000 40,000 50,000 60,000 กลุ่ม
อ านวยการ 
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ประเด็นกลยุทธ์ที่  4  การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
เป้าประสงค์ที่ 2  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา / โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่ดี มีคุณภาพตามมาตรฐานเป็นองค์กรแห่งการ 
                     เรียนรู้ บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ประมาณการงบประมาณ 

ปีที่ด าเนินการ กลุ่ม/ 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
5.สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทางการศึกษา
(ต่อ) 

 

 

   3) มีการจัดกิจกรรมส าหรับ
สมาชิกเป็นระยะ ๆ เพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และหาแนวทางด าเนินงาน
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย      
   4). มีการติดต่อประสานงาน สร้าง
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสื่อสาร
กับสมาชิกอย่างสม่ าเสมอและ
ต่อเนื่อง 
   5 ) ติดตามประเมินผล    

    

 

6.เร่งพัดพัฒนาการน า
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อ
การ (ICT) เพ่ือการ
บริหารจัดการ และการ
จัดการเรียนการสอน 
โยสนับสนุนให้โรงเรียน
มีความพร้อมด้าน ICT  

 

6) โครงการ ICT เพ่ือการบริหาร
และการเรียนการสอน 
   1) พัฒนาครูด้าน ICT เพ่ือการ
บริหาร/การจัดการเรียนการสอน 
   2) สนับสนุนอุปกรณ์ สื่อ ด้าน 
ICT 
   3) พัฒนาศูนย์เครือข่ายการซ่อม
บ ารุงคอมพิวเตอร์ 

100,000 120,000 140,000 150,000 กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล 
/ ศูนย์ITEC 
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ประเด็นกลยุทธ์ที่  5  การพัฒนาผู้เรียนเข้าสู่ประขาคมอาเซียน 
เป้าประสงค์ที่   1  ผู้เรียนมีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ประมาณการงบประมาณ 

ปีที่ด าเนินการ กลุ่ม/ 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
1.พัฒนาให้ผู้เรียนที่มี
คุณลักษณะของ
เด็กไทยในประชาคม
อาเซียน โดยส่งเสริม
สนับสนุนให้โรงเรียน
จัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน 

1.โครงการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคม
อาเซียน 
   1) จัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรอาเซียนศึกษา 
   2) สนับสนุนสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ 
เพ่ือการจัดการเรียนรู้ 
   3) ประเมินคุณลักษณะเด็กไทยใน
ประชาคมเซียน 

100,000 110,000 120,000 130,00 กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล 

2.ส่งเสริมสนับสนุนให้
สถานศึกษาพัฒนา
หลักสูตรอาเซียนจัดหา
โรงเรียนต้นแบบการ
จัดการเรียนรู้สู่
ประชาคมอาเซียนโอย
อบรม สัมมนาการ
จัดท าหลักสูตรอาเซียน
ศึกษา คัดเลือกโรงเรียน
ต้นแบบ 

 

2. โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่
อาเซียน 
   1) อบรมครูในการจัดท าหลักสูตร
อาเซียน 
   2)จัดหาโรงเรียนต้นแบบการ
จัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 
   3) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

147,000 160,000 170,00 180,000 กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล 
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 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 -2560) ได้วิเคราะห์วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดหลัก   
กลยุทธ์ กระบวนงาน/โครงการหลัก และได้ก าหนดตัวชี้วัดให้เกิดความสอดคล้องกับเป้าประสงค์ 
ผลผลิต และตัวชี้วัดหลักท่ีได้ก าหนดไว้ เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิผลในทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
  การน าแผนสู่การปฏิบัติ นับเป็นขั้นตอนที่ส าคัญมาก เพราะเป็นความสามารถ 
ที่จะผลักดันการท างานของกลไกที่ส าคัญทั้งหมดให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้  
การด าเนินงานจะเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผลักดันให้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิด 
ค่านิยม เป้าหมาย รวมถึงวิธีการและกระบวนการท างาน การน าแผนไปสู่การปฏิบัติจะต้องท าให้
หน่วยงานยอมรับแนวทาง แผนงาน โครงงานนั้น และพร้อมที่น าแนวทางนั้นไปด าเนินการได้อย่าง
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และวิธีการปฏิบัติงานของตน ดังนั้น เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์  
และเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงก าหนดแนวทางการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ  
โดยสังเขปดังนี้  

1.ผู้บริหารการศึกษาต้องเข้าใจและผลักดันให้มีการด าเนินงานตามแผน 
อย่างมีประสิทธิภาพ และสม่ าเสมอ 
          2.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และ
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  เพ่ือด าเนินการตามแผน มีการก ากับติดตาม ประเมินผลคุณภาพ 
ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้ประสบผลส าเร็จตามที่มุ่งหวังไว้ 
          3.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ด าเนินการเพ่ือเผยแพร่และ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระส าคัญของแผนให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
ได้ทราบ มีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนอย่างกว้างขวาง เพ่ือให้การน าแผนสู่การปฏิบัติ เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพเกิดความเป็นปึกแผ่นต่อเนื่อง 
          4. มีการก าหนดภารกิจความรับผิดชอบให้ชัดเจน เพ่ือความสอดคล้องกับแผนงาน 
และแผนอัตราก าลัง และขจัดความซ้ าซ้อนของงาน 
          5. วางแนวปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวและชัดเจนแก่ผู้ปฏิบัติและผู้เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานเพ่ือให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
          6. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาให้มีความแม่นย าและเป็นปัจจุบัน 
และสามารถให้บริการได้ตรงกับความต้องการและทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
          7. พัฒนาระบบการก ากับติดตาม และการประเมินผล ที่มุ่งเน้นการประเมิน 
เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานโดยมีการพัฒนาตัวชี้วัดผลส าเร็จการด าเนินงานทั้งในด้าน
ปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลาในการประเมิน ผู้ประเมิน และแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 
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ข้อมูลโรงเรียน  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  3  มีโรงเรียนในสังกัด   
จ านวน  147โรงเรียน  แยกตามระดับที่เปิดสอน ดังนี้ 
 
 
ตารางที่  1  จ านวนโรงเรียนจ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน   ปีการศึกษา  2556 
 

ระดับชั้นที่เปิดสอน จ านวนโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 
อ. 1 – ป. 6 113 76.87 
ป.1 – ป.6  3 2.04 
อ.1 – ม.3 30 20.41 
ป.1 – ม.3 1 0.68 
   

 

ภาพประกอบที่  1  แสดงจ านวนโรงเรียนแยกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  ปีการศึกษา 2556 
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ตารางที่  2  จ านวนโรงเรียนจ าแนกตามขนาดจ านวนนักเรียน  ปีการศึกษา  2556 

ขนาดโรงเรียน จ านวนนักเรียน จ านวนโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 
ขนาดที่  1 1-20 คน    2 1.36 
 21 -40   คน 17 11.56 
 41 - 60  คน 19 12.93 
 61 - 80  คน 23 15.65 
 81 - 100 คน 21 14.29 
 101 - 120 คน 12 8.16 
ขนาดที่  2 121 - 200 คน 30 20.41 
ขนาดที่  3 201 -300  คน 16 10.88 
ขนาดที่  4 301 – 499  คน 5 3.40 
ขนาดที่  5 500 – 1499  คน 1 0.68 
ขนาดที่  6 1500  คน ขึ้นไป 1 0.68 

รวมทั้งสิ้น 147 100 
      

 
 
 

2 ร.ร.

17  ร.ร.

19 ร.ร.

23 ร.ร.

21 ร.ร.
12  ร.ร.

30  ร.ร.

16  ร.ร.

5 ร.ร. 1 ร.ร. 1  ร.ร.
        

           

       -     

       -      

     -      

      -       

        -       

        -       

        -       

        -       

         -         

 

 ภาพประกอบที่ 2 แสดงจ านวนโรงเรียนแยกตามขนาดจ านวนนักเรียน  ปีการศึกษา  2556 
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  ข้อมูลนักเรียน   
 
  ตารางที่ 3 จ านวนนักเรียน จ าแนกเพศ รายชั้น  ปีการศึกษา  2556 
 

ชั้น ชาย หญิง รวม 
อนุบาล 1 962 931 1,893 
อนุบาล 2 1,011 953 1,964 
รวมชั้นก่อนประถม 1,973 1,884 3,857 
ประถมศกึษาปีที่  1 1,067 1,029 2,096 
ประถมศึกษาปีที่  2 1,108 1,069 2,177 
ประถมศึกษาปีที่  3 1,148 1,134 2,282 
ประถมศึกษาปีที่  4 1,134 1,047 2,181 
ประถมศึกษาปีที่  5 1,190 1,039 2,229 
ประถมศึกษาปีที่  6 1,099 1,062 2,161 
รวมชั้นประถมศึกษา 6,746 6,380 13,126 
มัธยมศึกษาปีที่  1 454 297 751 
มัธยมศึกษาปีที่  2 408 312 720 
มัธยมศึกษาปีที่  3 435 319 754 
รวมชั้นมัธยมศึกษา 1,297 928 2,225 
รวมทั้งสิ้น 10,016 9,192 19,208 

 

ภาพประกอบ  3 แผนภูมิแสดงจ านวนนักเรียน ปีการศึกษา  2556 
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ข้อมูลบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  
ปงีบประมาณ 2556 
ตารางที ่  4  จ านวนบุคลากรจ าแนกตามประเภท 

ประเภท 
จ านวนคน 

ชาย หญิง รวม 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตื้นที่การศึกษา 1 0 1 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 4 0 4 
บุคลกรทางการศึกษา  38 ค(1) / ศึกษานิเทศก์ 7 5 12 
คลกรทางการศึกษา  38 ค(2) 10 43 53 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 123 16 139 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน 6 4 10 
คร ู 493 777 1,270 
ลูกจ้างประจ า 73 0 73 
พนักงานราชการ 7 8 15 
ลูกจ้างชั่วคราว 170 130 300 

รวมทั้งสิ้น 894 983 1,877 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



66 

 

       

          

   

0

100

200

300

400

500

600

700

74 คน
34 คน

20 คน
11 คน

6 คน 3 คน
0  คน 1  คน

631คน

332 คน

188 คน
119 คน

       

          

   

ภาพประกอบ 4  แผนภูมิแสดงจ านวนบุคลากรจ าแนกตามประเภท 
 
 
ตารางที ่5  จ านวนผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ปีการศึกษา 2556 

ที ่ อ าเภอ ผู้อ านวยการโรงเรยีน 
รองผู้อ านวยการ

โรงเรียน 
คร ู

1 โกสุมพิสัย 65 10 74 4 2 6 243 388 631 
2 เชียงยืน 33 1 34 1 2 3 120 212 332 
3 กุดรัง 16 4 20 0 0 0 74 114 188 
4 ชื่นชม 10 1 11 1 0 1 56 63 119 
 รวม 123 16 139 6 4 10 493 777 1,270 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 5 แผนภูมิแสดงจ านวนผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน   
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ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 
ที่  355  /  2556 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 

--------------------------------- 

          ตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ที่ 118 /2556  
ลงวันที่  20  มีนาคม  2556  เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา เพ่ือด าเนินการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 4 ปี (2557 – 2560) เนื่องจากได้มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  คณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. และแต่งตั้งประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหม่ จึงขอยกเลิกค าสั่ง ที่ 118 /2556   และขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาใหม่ 
ดังนี้ 

 

 1. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 
  1.1 นายสมุทร  สมปอง   ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3    ประธานกรรมการ 
  1.2 นายประสพสุข   หีบแก้ว  รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3        รองประธานกรรมการ 
  1.3 นางสาวญาธิมา  นามปัญญา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    กรรมการ 
  1.4 นางนงลักษณ์  พิสุทธิพงศ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    กรรมการ 
  1.5 นางจิตราภรณ์  ค าสุวรรณ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    กรรมการ 
  1.6 นางสาวนนทรัตน์  บุญจรัส  รก.ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน         กรรมการ/เลขานุการ 
 1.7 . นางวิไลวรรณ์  ชินกร           นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
 1.8 . นางสาวกรรณิการ์  ศิริแก้ว  เจ้าหน้าที่ธุรการ          กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
 1.9. นางสาวนัจรียาภรณ์  ภกัดีก าจร เจ้าหน้าที่ธุรการ      กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
 110. นายธนพัฒน์  พันธฤทธิ์  เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์      กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
มีหน้าที ่ ให้ค าปรึกษา  แนะน า อ านวยความสะดวกในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 2. คณะกรรมการจัดท าแผน 
            2.1.นายสมุทร  สมปอง   ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3  ประธานกรรมการ 

2.2 นายประสพสุข  หีบแก้ว  รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3       รองประธานกรรมการ 
2.3  นายปัญญา  สาระกุมาร  รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3   กรรมการ 
2.4 นายสิทธิชัย  สมเดช   รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3   กรรมการ 
2.5 นายสายทอง  ไตรยะวิภาค  รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3   กรรมการ 
2.6 ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา    กรรมการ 
2.7  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา      กรรมการ 
2.8  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์      กรรมการ 
2.9 ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ        กรรมการ 
2.10 ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารบุคคล       กรรมการ 
2.11 ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน      กรรมการ 

/ 2.12  ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน..... 
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2.12 ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน      กรรมการ 
2.13 รศ.ดร.ฉลาด  จันทรสมบัติ ประธานกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา  กรรมการ 
2.14 นายนิพนธ์  ชิณแสน  กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/กพท. กรรมการ 
2.15 นายค าพัน  สารแสน  กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/กพท. กรรมการ 
2.16 นายโกวิท  ภูโอบ   กรรมการผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหาร/กพท. กรรมการ 
2.15 นายวีระ  ศรีพลแสน  กรรมการผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู/กพท. กรรมการ 
2.17 นายส าลี  สีมารักษ์  กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน/กพท.  กรรมการ 
2.18 นายวีระชัย  ศรีภูมั่น  กรรมการผู้แทนองค์กรเอกชน/กพท.  กรรมการ 
2.16 นางธันยพัต  แสงอาวุธ  กรรมการผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครู/กพท. กรรมการ 
2.17 นางอาภรณ์  แสงยศ  กรรมการผู้แทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน/กพท. กรรมการ 
2.19 น.ส.พิมพิพา  ศรีโสภา  กรรมการผู้แทนครูโรงเรียนเอกชน/กพท.  กรรมการ 
2.18 นายไพฑูรย์  ซาปัด  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ/กพท.   กรรมการ 
2.19 นายสมเกียรติ  บูรภักดิ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ/กพท.   กรรมการ 
2.20 นายวัชรินทร์  พงศ์พันธุ์อัศดร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ/กพท.   กรรมการ 
2.21 นายรังสิต  สิงห์แก้ว  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ/กพท.   กรรมการ 
2.22 นายวีระพันธ์  โนนทิง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ/กพท.   กรรมการ 
2.23 นายพิทักพงษ์  โสเพ็ง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ/กพท.   กรรมการ 
2.20 นายประสิทธิ์  สีแข่ไตร  ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา/อ.ก.ค.ศ.  กรรมการ 
2.21 นายสง่า  โทผาวงษ์  ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน/อ.ก.ค.ศ.  กรรมการ 
2.22 นายศักดิ์ชัย  บุตรแสนโคตร ผู้แทนข้าราชการครู/อ.ก.ค.ศ.   กรรมการ 
2.24 นางกาญจนา  ศรีพระนาม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านปฐมวัย    กรรมการ 
2.25 พ.ต.อ.สุวิทย์  โพธิ์หล้า  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา /กต.ปน.  กรรมการ 
2.26 นายเกียรติขจร  ชัยอมฤต  ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน/กต.ปน  กรรมการ 
2.27 นายสมหมาย  ชุมพล  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยและประเมิน/กต.ปน. กรรมการ 
2.28 นายชยานนท์  มูลพิมพ์  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา/กต.ปน. กรรมการ 
2.29 นายสมปอง  โพธิบัณฑิต  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาข้ันพื้นฐาน/กต.ปน. กรรมการ 
2.30 นายชวลิต  จันทร์ศรี  เลขานุการคณะกรรมการ กต.ปน.   กรรมการ 
2.31 นายศรศักดิ์   หล่มศรี  ประธานศูนย์ฯโกสัมพี    กรรมการ 
2.32 นายองอาจ  ภวภูตานนท์  ประธานศูนย์ฯแพงงามบอนสวรรค์   กรรมการ 
2.33 นายสุวัจน์  สิทธิขวา  ประธานศูนย์ฯวังยาวเขวาไร่ดอนกลาง  กรรมการ 
2.34 นายธนวัฒน์  เที่ยงภักดิ์  ประธานศูนย์ฯวังมัจฉา    กรรมการ 
2.35 นายตองอ่อน  ปัดถาวโร  ประธานศูนย์ฯเชียงยืนเสือเฒ่า   กรรมการ 
2.36 นายสุพจน์  หีบแก้ว  ประธานศูนย์ฯกู่ทอง    กรรมการ 
2.37 นายจ าลอง  อุปนันท์  ประธานศูนย์ฯหนองโพนเงิน   กรรมการ 
2.38 นายฉลอง  ค าภูเงิน  ประธานศูนย์ฯนาโพธิ์หนองแวง   กรรมการ 
2.39 นายส าราญ  บุตรค าโชติ  ประธานศูนย์ฯ ชื่นชม    กรรมการ 

/2.40นายปรีดา......... 
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2.40 นายปรีดา  ศรีเศษมาตย์  ผู้แทนผู้บริหาร/คณะกรรมการคุรุสภา  กรรมการ 
2.41 นายนพดล  ศรีพระนาม  ผู้แทนครู/คณะกรรมการคุรุสภา   กรรมการ 
2.42 นายจ้าวเหรียญทอง  เถื่อนค าแสน ผู้แทนครู/คณะกรรมการคุรุสภา   กรรมการ 
2.43 นายประเสริฐ  ดรชัย  ผู้แทนครู/คณะกรรมการคุรุสภา   กรรมการ 
2.44 นายวิชิต  ธนยั่งยืน  ผู้แทนครู/คณะกรรมการคุรุสภา   กรรมการ 
2.45 นายกิตติพงษ์  ผลสว่าง  ศึกษานิเทศก์     กรรมการ 
2.46 นายไชยยา  อะการะวัง  ศึกษานิเทศก์     กรรมการ 
2.47 นางทิพยวิมล  ดวงเวียงค า ศึกษานิเทศก์     กรรมการ 
2.48 นางสาวญาธิมา  นามปัญญา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน       กรรมการ 
2.49 นางนงลักษณ์  พิสุทธิพงศ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน           กรรมการ 
2.50 นางจิตราภรณ์  ค าสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน            กรรมการ 
2.51 นางสาวนนทรัตน์  บุญจรัส รก.ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน     กรรมการและเลขานุการ 
2.52 นางวิไลวรรณ์  ชินกร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน         กรรมการ/ผู้ช่วยเลขาฯ 
2.53 นางสาวกรรณิการณ์  ศิริแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ                กรรมการ/ผู้ช่วยเลขาฯ 

  2.54 นางสาวนัจรียาภรณ์  ภักดีก าจร เจ้าหน้าที่ธุรการ       กรรมการ/ผู้ช่วยเลขาฯ 
  2.55 นายธนพัฒน์  พันธฤทธิ์  เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์      กรรมการ/ผู้ช่วยเลขาฯ 
 

มีหน้าที่  วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและก าหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาของหน่วยงาน เพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕7 –๒๕60) ให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา 
ในทศวรรษที่สองกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)นโยบายรัฐบาล 
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ กรอบแนวทางส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัดและกรอบภารกิจงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  
 

 3. คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน ประชาสัมพันธ์ และพิธีการ  ประกอบด้วย 
  3.1 นางสาวนนทรัตน์  บุญจรัส  รก.ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน   หัวหน้าคณะท างาน 
  3.2 นางนงลักษณ์  พิสุทธิพงศ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน            คณะท างาน 
  3.3 นางสาวญาธิมา  นามปัญญา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   คณะท างาน 
  3.4 นางสาวจิตราภรณ์  ค าสวุรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   คณะท างาน 
  3.5 นางวิไลวรรณ์  ชินกร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    คณะท างานและเลขานุการ 
  3.6 นางสาวกรรณิการ์  ศิริแก้ว  เจ้าหน้าที่ธุรการ                 คณะท างานและผู้ช่วยเลขาฯ 
  3.7 นางสาวนัจรียาภรณ์  ภักดีก าจร เจ้าหน้าที่ธุรการ             คณะท างานและผู้ช่วยเลขาฯ 
  3.8 นายธนพัฒน์  พันธฤทธิ์  เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์    คณะท างานและผู้ช่วยเลขาฯ 
มีหน้าที ่รับลงทะเบียน  ดูแลพิธีการจัดการอบรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบันทึกภาพกิจกรรมการอบรม 
 

 4. คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่ ประกอบด้วย 
  4.1 นางวิไลวรรณ์  ชินกร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   หัวหน้าคณะท างาน
  4.2 นางสาวญาธิมา  นามปัญญา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน            คณะท างาน
  4.3 นางจิตรภรณ์  ค าสุวรรณ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   คณะท างานและเลขานุการ 
  4.4 นางสาวกรรณิการ์  ศิริแก้ว  เจ้าหน้าที่ธุรการ        คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

/ 4.5 นางสาวณัจรียาภรณ์... 
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  4.5 นางสาวณจัรียาภรณ์  ภักดีก าจร เจ้าหน้าที่ธุรการ        คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
  4.6 นายธนพัฒน์  พันธฤทธิ์  เจ้าหน้าท่ีดูแลระบบคอมพิวเตอร์   คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
  4.7 นายสุทัศน์  ขันขวา   นักการภารโรง                     คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
  4.8 นายบัญชา  เขจรรักษ์  ยามรักษาการณ์                     คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
  4.9 นางบุญมา  บุญนาค   แม่บ้าน                              คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
  4.10 นางสุดใจ  ศรีพานา  แม่บ้าน                               คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที ่ จัดเตรียมสถานที่ในการประชุม 
 

 5.  คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  ประกอบด้วย 
  5.1 นายสิริพงศ์  ชัยเอกมงคลเลิศ ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ประธานกรรมการ 
  5.2 นางสาวเย็นจิต  ทองค ามี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  รองประธาน 
  5.3 นางนิภาพัชร์  ภานสีนาม  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส กรรมการ 
  5.4 นายสุบิน  อินเสมียน  เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน  กรรมการ 
  5.5 นางมะลิวรรณ  ไตรสรลักษณ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน กรรมการ/เลขานุการ 
 มีหน้าที ่ เบิกจ่ายเงินงบประมาณตามโครงการ 
 
  ใหผู้้ที่ไดร้ับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
 

   ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

                    สั่ง  ณ  วันที่   27      เดือน สิงหาคม        พ.ศ. ๒๕๕6 
 
..  
 

(นายสมุทร  สมปอง) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 
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คณะจัดท าเอกสาร 

 

         ที่ปรึกษา 

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

 

คณะท างาน 

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

 

 

 
 
 
 
 


