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คํานํา 

 รายงานผลการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2560  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  3  จัดทําขึ้นเพื่อสรุปผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร  และนโยบาย

กระทรวงศึกษาธิการ  ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ  สูความสําเร็จ  ตามเปาหมาย  

ภารกิจ  และบริบทของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดอยางมีมาตรฐาน  โดยมีรูปแบบ  กระบวนการและยึด

หลักการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษาอยางตอเนื่อง  กอใหเกิดประโยชนสูงสุดในการบริหาร

จัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  ตลอดจนเผยแพรประชาสัมพันธสูสาธารณชนไดรับทราบ 

 ขอขอบคุณทุกหนวยงาน  สถานศึกษา  และบุคลากรทุกทาน  ที่มีสวนรวมในการสงเสริม  สนับสนุน  

และขับเคลื่อนการดําเนินงานตามภารกิจ  จนประสบผลสําเร็จเปนอยางดียิ่งในการบริหารจัดการศึกษา       

จึงขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี้ 
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บทที่ 1 
ทั่วไป 

 
สภาพการจัดการศึกษา 

 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 เปนหนวยงานที่อยูภายใตการกํากับ
ดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนาที่ดําเนินงานใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ   พ.ศ.2542 และที่
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ.2545 และมาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553  มีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 
  1. จัดทํานโยบาย  แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาใหสอดคลองกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา  แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และความตองการของทองถิ่น 
  2. วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหนวยงานในเขตพื้นที่
การศึกษา  แจงการจัดสรรงบประมาณที่ไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบ  รวมทั้งกํากับ ตรวจสอบ ติดตาม
การใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว 
 3. ประสาน  สงเสริม สนับสนุน  และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
 4. กํากับ  ดูแล  ติดตาม  และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพืน้ที่การศึกษา 
 5. ศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา  ในเขตพื้นที่การศึกษา 
 6. ประสานระดมทรัพยากรดานตาง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล  เพื่อสงเสริม สนับสนุนการ 
จัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา  และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
 8. ประสาน  สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น  รวมทั้งบุคคล  องคกรชุมชน  องคกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานศึกษาประกอบการ 
และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพืน้ที่การศึกษา 
 9. ดําเนินการและประสาน  สงเสริม  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขต 
พื้นที่การศึกษา 
 10. ประสาน สงเสริม การดําเนินการของคณะกรรมการ  และคณะทํางานดานการศึกษา 

  11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองคกรหรือหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในฐานะสํานักงานผูแทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา  
 12.ปฏิบัติหนาที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิไดระบุใหเปนหนาที่ของหนวยงาน
ใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย 
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โครงสรางการบริหารงานสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 

คณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ ประเมินผล 

และนิเทศการศึกษา 

(ก.ต.ป.น.) 

กลุม 
อํานวยการ 

กลุม 
นโยบายและ

แผน 

กลุม 
บริหารงาน

บุคคล 

กลุม 
สงเสริม 
การจัดการ

กลุม 
นิเทศ ติดตาม 

และ
ประเมินผลการ

กลุม 
บริหารงาน

การเงิน 

กลุมสงเสริม 
สถานศึกษา

เอกชน 

หนวยตรวจสอบ 
ภายใน 

ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 
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สภาพทั่วไป 
 
1. ที่ตั้ง  

  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  ตั้งอยูเลขที่ 354 หมูที่ 2     ตําบล
หัวขวาง อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม บนที่ราบสูงโคราชเปนพื้นที่กึ่งกลางภาคอีสาน เรียกวา สะดือ
อีสาน  อยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดมหาสารคาม หางจากตัวจังหวัดมหาสารคาม ประมาณ 28  
กิโลเมตร อําเภอโกสุมพิสัยมีพื้นที่จํานวน 827.876 ตารางกิโลเมตร   

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

 พื้นที่อําเภอโกสุมพิสัย  เปนที่ราบสูง  พื้นที่เปนคลื่น ลุม ๆ  ดอนๆ  ไมมีภูเขา มีแมน้ําชีไหล
ผานแบงพื้นที่ออกเปน 2  สวน พื้นที่ดานตะวันออกเฉียงเหนือ และทิศเหนือของแมน้ําชี เปนที่ราบลุม
สวนมากเปนดินเหนียวปนทรายชาวบานเรียกวาขาทาม พื้นที่ทิศใตและตะวันตกเฉียงใตของแมน้ําชี บริเวณ
ใกลแมน้ําเปนที่ราบลุม ดินเหนียวปนทรายเรียกวาขาทาม  แตพื้นที่ที่ไกลออกไปจากแมน้ําชี พื้นที่สวนมาก
เปนดินทรายแหงแลงชาวบานเรียกวาขาโคกพื้นที่บางสวนจะเปนเนินสูงสลับกับที่ลุมเหมือนลูกคลื่น 
 

 

4. สภาพการปกครองพื้นที่/ประชากร 
 ตารางที่  1  แสดงขอมูลสภาพการปกครอง พื้นที่/ประชากร  

อําเภอ 

การปกครอง 
พื้นที่ 

ตาราง กม. 
ประชากร 

(คน) 
ระยะหาง

จาก
จังหวัด 

จํานวน
ตําบล 

จํานวน
หมูบาน 

เทศบาล อบต. 

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

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

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

ขอมูลพื้นฐานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 

ตารางที่  2  แสดงขอมูลจํานวนบุคลากร 

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

 
         7  กลุม 
      145  โรงเรียน 

2.หองเรียน     1,368 หอง   
3.นักเรียน 
       3.1 กอนประถมศึกษา 
       3.2 ประถมศึกษา 
       3.3 มัธยมศึกษาตอนตน   

   18,761 คน 
     4,255 คน 
   12,451 คน 
     2,055 คน     

4.ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  4.1 ขาราชการครูและบุคลากรในสังกัด 1,494  คน 
       4.1.1 ผูบริหาร 
       4.1.2 ครูผูสอน 
       4.1.3 พนักงานราชการ 
       4.1.4 ลูกจางประจํา  
       4.1.5 ลูกจางชั่วคราว 
 4.2 ขาราชการครูและบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  56 คน 
        4.2.1 ผูบริหาร 
        4.2.2 ศึกษานิเทศก 
        4.2.3 บุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2) 
        4.2.4 ลูกจางประจํา 
        4.2.5 ลูกจางชั่วคราว 

 
     
        132 คน 
    1,093  คน 
        15   คน 
         54  คน 
        200 คน 
      
          3   คน 
        11   คน 
        27   คน 
           2  คน 
         13  คน 
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บทที่  2 
นโยบายและทิศทางการดําเนินงาน 

 
นโยบายสําคัญของกระทรวงศึกษาธิการ  11 ขอ 
 

 1.ใหเด็กทุกคนไดเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอยางเทาเทียมกัน  ภายใน  1 ป 
   - จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ป โดยไมเก็บคาใชจาย 
   - บูรณาการแกปญหาเด็กออกกลางคันและเด็กตกหลนอยางเปนระบบภายใน  6 เดือน โดยเนน
การศึกษาที่ยืดหยุน หลากหลายและเปนไปตามความตองการ 
   - ดูแลเด็กที่มีความตองการพิเศษ (เด็กที่มีความสามารถพิเศษ เด็กพิการ และเด็กดอยโอกาส) 
โดยจัดการศึกษาแบบโรงเรียนเฉพาะการจัดการเรียนรวมและศูนยการเรียน 

1.1 แกปญหาเด็กไทยไมเขาสูระบบการศึกษาและเด็กตกหลน 
1.2 ใชประโยชนจาก DLTV ในการเขาถึงการศึกษาสําหรับโรงเรียนในพื้นที่หางไกล และพัฒนา

คุณภาพการเรียนการสอนสําหรับโรงเรียนทั่วไป 
   1.3 ใหทุกโรงเรียนสามารถเขาถึงสัญญาณอินเทอรเน็ตไดอยางมีคุณภาพ และขยายการใช DLIT 
ในโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ 
   2..สงเสริมใหครูมีศักยภาพในการสอนอยางเต็มที่ภายใน 5 ป 
   2.1. ผลิต 
    - สรางมาตรฐานการผลิตทั้งปริมาณและคุณภาพ 
   2.2 พัฒนาครู   
    - ใหตรงจุด จากการประเมินครู และหรือ จากผล O-Net 
    - ใชการอบรม TEPE Online อยางกวางขวาง 
    - ใหจังหวัดเปนจัดการอบรม    

   2.3 คัดสรรผูบริหารสถานศึกษา / Coaching ในสถานศึกษา ระดับเขต ระดับจังหวัด 
   2.4 ทําใหการเลื่อนวิทยฐานะเปนเรื่องเดียวกันกับการพัฒนาครู การวิจัยในโรงเรียนและ
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 
    - โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาทองถิ่น 
    - โครงการ Boot Camp 
    - ครูผูทรงคุณคาแหงแผนดิน 
    - โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง 
    - โครงการทดสอบครูที่สอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
    - ปรับปรุงหลักสูตรครูใหเปนหลักสูตรเดียวกัน 
    - แผนงานพัฒนาครูระดับจังหวัด 
    - โครงการสานพลังประชารัฐดานการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาผูนํา (E5) คณะทํางานชุดที่ 
3 ดานพัฒนาครูและระดับจังหวัด 

  3. จะทําครูใหครบตามเกณฑ ภายใน 1 ป จะทําครูใหมีครูประจําชั้นครบทุกหอง ภายใน  2 ป จะทํา
ใหครูตรงสาขาภายใน 5 ป  
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   - ปรับเกณฑการคิดอัตราใหสอดคลองกับการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ 
   - จัดทําแผนอัตรากําลังครูลวงหนา 10 ป 
   - เกลี่ยอัตรากําลังโดยยึดประโยชนทางราชการเปนหลัก 
   - ใหบรรจุทดแทนอัตราครูที่เกษียณอายุภายในเดือนตุลาคม ของทุกป 
   - จางครูใหตรงกับสาขาที่ขาดแคลน และตรงกับพื้นที่ที่ขาดแคลน 
   - การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  
 4. จะทําใหเด็กเรียนทองจํานอยลงฝกคิดวิเคราะห แกปญหา และนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได
ครบทุกโรงเรียนภายใน 2 ป 
   - ทุกโรงเรียนเขารวมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู (ใหจัดกิจกรรมที่เนนครบ  4 H) 
   - ปรับกระบวนการสอนของครูที่เนนใหเด็กเกิดการคิดวิเคราะหและการแกปญหา 
   - โครงการทดสอบโดยใชขอสอบมาตรฐานกลางในรูปแบบอัตนัยและปรนัยที่เนนการคิด
วิเคราะห 
   - โครงการสานพลังประชารัฐดานการศึกษาพื้นฐานและพัฒนาผูนํา (E5) 
 5. จะทําใหมีการเรียนการสอน STEM ศึกษา (Science Technology Engineering and 
Mathematics) ครบทุกโรงเรียน ภายใน 5 ป  
   - ขับเคลื่อนการจัดกิจกรรม STEM ในกระบวนการเรียนการสอน 
 6. ยกระดับภาอังกฤษใหนักเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวันได ภายใน 3 ป 
    - สรางแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ (Eng 24) 
    -จัดทํา application ( Echo Hybrid, Echo English) 
    - พัฒนาครูภาษาอังกฤษ ผานกระบวนการ Boot Camp 
    - ปรับชั่วโมงเรียนและเนนการเรียนการสอนเพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวัน 
 7. ปรับระบบการสอบ O-NET ใหเปนที่ยอมรับ และสะทอนถึงคุณภาพของการจัดการศึกษา ภายในป 
2560 
   - ทําขอสอบ O-Net สอดคลองกับการเรียนการสอน 
   - ใหมีการจัดทํา Item Card 
   - จัดทํา Test Blue Print 
   -  ใหความสําคัญกับกระบวนการคัดเลือกคนออกขอสอบและผูตรวจขอสอบ 
   - เฉลยขอสอบ 
   - วิเคราะหผล O-Net เพื่อนําไปปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
 8. จะผลิตกําลังคน ใหตรงกับความตองการของประเทศ  ภายใน  10 ป 
   - จัดทําฐานขอมูล Demand/ Supply side ใหมีความทันสมัยภายใน 1 ป 
   - ใหสถานศึกษาเปดหลักสูตรที่เปนไปตาม Demand side ( Re – Profile มหาวิทยาลัย และ
อาชีวศึกษา ) ภายใน 1ป 
   - โครงการทวิภาคี ทวิวุฒิ ทวิศึกษา หลักสูตรอาชีพระยะสั้นในโรงเรียน และ กศน. 
   - สงเสริมใหนักเรียนไดเรียนตามขีดความสามารถ และความสนใจ โดยแนะแนวผูปกครองและ
นักเรียน 
   - กรอ.อศ. และโครงการสานพลังประชารัฐดานการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ ( E2) 
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 9. ผลิตคนดีสูสังคม 
   - พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา 
   - ใหเด็กมีคานิยมและความเปนพลเมือง 
   - โรงเรียนคุณธรรม 
   - กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 
   - โครงการโรงเรียนปลอดขยะ และธนาคารขยะ 
   - โครงการสานพลังประชารัฐดานการศึกษาพื้นฐานพัฒนาผูนํา (E5) 
   - โครงการโตไปไมโกง / โรงเรียนสุจริต 
   - โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม    
 10. ซอมบานพักครูใหแลวเสร็จ ภายในป 2560 
 11. การแกปญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 
นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 

วิสัยทัศน 
     การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานความเปนไทย 
 

พันธกิจ 
 1. สงเสริมและสนับสนุนใหประชากรวัยเรียนทุกคน ไดรับการศึกษาอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ 
 2. สงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร และคานิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ 
 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เนนการมีสวนรวม เพื่อเสริมสรางความรับผิดชอบตอคุณภาพการศึกษา 
และบูรณาการการศึกษา 
 

เปาประสงค 
 1.นักเรียนระดับกอนประถมศึกษามีและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการที่เหมาะสมตาม
ชวงวัยและมีคุณภาพ 
 2. ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค 
 3.ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุงเนน
ผลสัมฤทธิ์ 
 4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ 
และเปนกลไกสําคัญขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสูคุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
 5. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเนนการทํางานแบบบูรณาการ  มีเครือขายการบริหาร
จัดการ บริหารแบบมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการจัดการศึกษาและกระจายอํานาจและความรับผิดชอบสู
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา   
 6. พื้นที่พิเศษ ไดรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาพึงเหมาะสมตาม
บริบทของพื้นที ่
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กลยุทธ 
        กลยุทธที่ 1  การพัฒนาคุณภาพผูเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน     
 กลยุทธที่ 2  การเพิ่มโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานใหทั่วถึงครอบคลุมผูเรียน 
                         ใหไดรับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ   
 กลยุทธที่ 3  การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา    
 กลยุทธที่ 4  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 

ผลผลิต 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการดําเนินงาน  6 ผลผลิต คือ 
  1.ผูจบการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา 
  2.ผูจบการศึกษาภาคบังคับ 

  3.ผูจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  4.เด็กพิการไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสมรรถภาพ 

  5.เด็กดอยโอกาสไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  6.ผูที่มีความสามารถพิเศษไดรับการพัฒนาศักยภาพ 
     
จุดเนน 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด  6 จุดเนนการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560  ที่
สอดคลองกับ 6 ยุทธศาสตร กระทรวงศึกษา ดังนี้ 

1. จุดเนนดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู  
2. จุดเนนดานครูและบุคลากรทางการศึกษา  
3. จุดเนนดานพัฒนากาลังคนและงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ  
4. จุดเนนดานการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
5. จุดเนนดาน ICT เพื่อการศึกษา  
6. จุดเนนดานการบริหารจัดการ  

 

จุดเนนดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู 
1.หลักสูตรและกระบวนการเรียนรูมีการปรับปรุงตามความเหมาะสม ดังตอไปนี้ 

1.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการปรับปรุงใหเหมาะสมกับผูเรียน 
1.2 โครงสรางเวลาเรียนมีการปรับปรุงใหเหมาะสมกับผูเรียน 
1.3 สถานศึกษาทุกแหงมีการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในแตละชวงชั้น 
1.4 สถานศึกษาใช STEM Education BBL DLTV 

2. ผูเรียนมีสมรรถนะที่สําคัญ สูมาตรฐานสากล ดังตอไปนี้ 
2.1 ผูเรียนระดับกอนประถมศึกษามีพัฒนาการดาน รางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและ

สติปญญาที่สมดุล เหมาะสมกับสังคม วัย และเรียนรูอยางมีความสุข 
2.2 ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 อานออก เขียนได 
2.3 ผูเรียนตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ขึ้นไป อานคลองเขียนคลอง 
2.4 ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีความสามารถดานภาษา ดานคํานวณ และดานเหตุผล 

ผานเกณฑมาตรฐานที่กําหนดเพิ่มขึ้น 
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2.5 ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุมสาระหลักเพิ่มขึ้น 

2.6 ผูเรียนในระดับมัธยมศึกษาไดรับการสงเสริมใหมีแรงจูงใจสูอาชีพ ดวยการแนะแนว และ
ไดรับการพัฒนาความรูทักษะที่เหมาะสมเพื่อการมีงานทําในอนาคต 

2.7 ผูเรียนมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการแกปญหา ทักษะชีวิต และทักษะ 
การใชเทคโนโลยี ที่เหมาะสมตามชวงวัย 

2.8 ผูเรียนไดรับการวัดและประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมตามศักยภาพเปนรายบุคคล 
3. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รวมทั้งมีจิตสํานึกในการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และหางไกลยาเสพติด 
3.1 ผูเรียนระดับประถมศึกษา ใฝเรียนรู ใฝดี และอยูรวมกับผูอื่นได 
3.2 ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีทักษะการแกปญหา และอยูอยางพอเพียง 
3.3 ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความมุงมั่นในการศึกษาและการทํางาน สามารถ

ปรับตัวเขากับพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย 
4. ผูเรียนที่มีความตองการพิเศษไดรับการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนา เต็มตามศักยภาพ เปน

รายบุคคล ไดแก 
4.1 ผูพิการ 
4.2 ผูดอยโอกาสและผูเรียนในพื้นที่พิเศษ 
4.3 ผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
4.4 ผูเรียนภายใตการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ และศูนยการเรียน 
4.5 ผูเรียนที่ตองการความคุมครองและชวยเหลือเปนกรณีพิเศษ 

 

จุดเนนดานครูและบุคลากรทางการศึกษา  
1.ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาองคความรูตรงตามความตองการของบุคคล และ

สถานศึกษา  
1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาวิธีจัดการเรียนรู ที่ใชทักษะกระบวนการ

คิด รวมทั้งการวัดและประเมินผลการเรียนรู  
1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถประยุกตใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ การ

สื่อสารที่ทันสมัย  
1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร จากสํานักงาน เขตพื้นที่

การศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา และครู ทั้งในโรงเรียน ระหวางโรงเรียน หรือภาคสวนอื่นๆ ตามความพรอม
ของโรงเรียน  

1.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สรางเครือขายการเรียนรู การมีสวนรวมจากผูมีสวน
เกี่ยวของ และทุกภาคสวนใหเกิดชุมชนแหงการเรียนรู  

1.5 ครูจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน  
1.6 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเปนครู การเปนครูมืออาชีพ และ

ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ  
2.ผูบริหารสถานศึกษาสามารถบริหารงานทุกดานใหมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล  
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3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกาลังใจในการทางาน และมีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ  
4. องคกร องคคณะบุคคล และผูมีสวนไดสวนเสียวางแผนสรรหา ยาย โอน คร ูและบุคลากร

ทางการศึกษา ใหสอดคลองกับความตองการของโรงเรียนและชุมชน  
 

จุดเนนดานพัฒนากําลังคนและงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ  

1.สถานศึกษาสรางคานิยมเชิงบวกในการเรียนสายอาชีพ เพื่อลดสัดสวนการเรียนสายสามัญ  
2.หนวยงานทุกระดับมีการวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนได  

 

จุดเนนดานการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
1.ระบบการประเมินสถานศึกษาและผูเรียนมีการพัฒนาใหเหมาะสมกับสถานศึกษาและผูเรียน  
2.ระบบทดสอบเพื่อประเมินผาน หรือซ้ําชั้น มีการพัฒนาใหเหมาะสมในการจบการศึกษา ชั้น

ประถมศึกษาปที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  
3.ผูประเมินคุณภาพสถานศึกษามีการพัฒนาตามมาตรฐานผูประเมิน  

 

จุดเนนดาน ICT เพื่อการศึกษา  

1.หนวยงานทุกระดับพัฒนาระบบ ICT เพื่อการศึกษาใหเหมาะสมกับสถานศึกษาและผูเรียน  
2. หนวยงานทุกระดับพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศใหเปนฐานเดียวกันในเรื่องขอมูลนักเรียน 

ขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอมูลสถานศึกษาและขอมูลขาราชการและบุคลากรอื่น ในการใชขอมูล
รวมกันอยางมีประสิทธิภาพ  

3. หนวยงานทุกระดับพัฒนา DLTV DLIT ใหเหมาะสมกับสถานศึกษาและผูเรียน  
4. ผูเรียนมีคอมพิวเตอรใชในการเรียนรู  
4. ผูเรียนทุกคนมีคอมพิวเตอรใชในการเรียนรู  

 

จุดเนนดานการบริหารจัดการ  

1.หนวยงานทุกระดับบริหารจัดการโดยมุงเนนการกระจายอํานาจ การสรางเครือขาย และ
รับผิดชอบตอผลการดําเนินงาน  

1.1 สถานศึกษาที่ไมผานการรับรองคุณภาพภายนอกตามที่กําหนดไดรับการแกไข ชวยเหลือ 
นิเทศ ติดตาม และประเมินผล  

1.2 สถานศึกษาขนาดเล็กไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพการจัดการศึกษา  
1.3 สถานศึกษาที่มีความพรอมรับการกระจายอํานาจ มีรูปแบบการบริหารจัดการไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  
1.4 สถานศึกษาบริหารจัดการรวมกันโดยใชการวางแผนพัฒนาการศึกษาระดับตําบล 

(Educational Maps)  
1.5สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารรวมกันในรูปแบบ cluster อยางมีประสิทธิภาพ  
1.6สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการอยางมีคุณภาพ โดยใชมาตรฐานสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษา  
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1.7หนวยงานทุกระดับพัฒนาคุณภาพการศึกษา สรางระบบสวัสดิการ สวัสดิภาพ และความ
ปลอดภัยใหเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่พิเศษ  

1.8 หนวยงานทุกระดับพัฒนาระบบ กํากับ ติดตาม และประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพและตอเนื่อง  

1.9 หนวยงานทุกระดับปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณ และเกณฑการจัดสรรงบเงิน
อุดหนุนคาใชจายรายหัว ใหมคีวามเหมาะสมและเพียงพอ  

1.10 หนวยงานทุกระดับ ยกยองเชิดชูเกียรติ หนวยงาน องคคณะบุคคลและบุคลากรที่มี
ผลงานเชิงประจักษ  

1.11 หนวยงานทุกระดับ สงเสริมใหมีการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและพัฒนาการจัดการศึกษา
ของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา  

1.12 หนวยงานทุกระดับ มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
2.หนวยงานทุกระดับ สงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  

2.1 หนวยงานทุกระดับ สงเสริมใหทุกภาคสวนและผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวม ในการ
จัดการศึกษา  

2.2 หนวยงานทุกระดับ สงเสริมการระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษา  
2.3 หนวยงานทุกระดับ รับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากทุกภาคสวน และผูมีสวนได สวน

เสียเพื่อปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษา 
 

          หัวใจสําคัญของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ การสรางและพัฒนาคนไทยเพื่ออนาคตของประเทศ 

สรางคนไทยใหเปนคนดีและคนเกง มีคุณลักษณะอังพึงประสงค ตามคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ มี

ความเขมแข็งทั่วรางกายและจิตใจ เนนการอานออก เขียนได คิดวิเคราะหเปน สาสามารถสรางวิสัยทัศนและ

วางแผนอนาคตที่ดีของตนเองได รวมถึงรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของคนไทย และคํานึงถึง

ประโยชนสวนรวมและประเทศชาติเปนหลัก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้ 
  1. เรงรัดปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบ และกระบวนการการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระบบใหมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ ทันโลก ใหสําเร็จอยางเปนรูปธรรม 
  2. เรงรัดพัฒนาความแข็งแกรงทางการศึกษา ใหผูเรียนทุกระดับทุกประเภท รวมถึงเด็กพิการและ
ดอยโอกาส มีความรู และทักษะแหงโลกยุคใหมควบคูกันไป โดยเฉพาะทักษะการอาน เขียน และการคิด
เพื่อใหมีความพรอมเขาสูการศึกษาระดับสูง และโลกของการทํางาน 
  3 .เรงปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษา ที่สอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน มีการประสาน
สัมพันธกับเนื้อหา ทักษะ และกระบวนการเรียนการสอน ประกอบไปดวย มาตรฐานและการประเมินหลักสูตร
และการสอน การพัฒนาทางวิชาชีพ สภาพแวดลอม การเรียนรู 
  4. ยกระดับความแข็งแกรงมาตรฐานวิชาชีพครูและผูบริหารสถานศึกษา ใหครูเปนผูที่มี
ความสามารถและทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถ
ในการบริหารจัดการ และเปนผูนําทางวิชาการ ครูและผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหาร
จัดการ และเปนผูนําทางวิชาการ ครูและผูบริหารสถานศึกษาประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน สราง
ความมั่นใจและไววางใจ สงเสริมใหรับผิดชอบตอผลที่เกิดกับนักเรียน ที่สอดคลองกับวิชาชีพ 
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  5. เรงสรางระบบใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เปนองคกรคุณภาพที่แข็งแกรง และมี
ประสิทธิภาพ มีความสามารถรับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ และมาตรฐานไดเปนอยางด ี
  6. เรงรัดปรับปรุงโรงเรียนใหเปนองคกรที่มีความเขมแข็ง มีแรงบันดาลใจ และมีวิสัยทัศนในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ชัดเจน เปนสถานศึกษาคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ ที่สามารถจัดการเรียนการสอนได
อยางมีคุณภาพและมาตรฐานสากล 
  7. สรางระบบการควบคุมการจัดการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ที่มีขอมูลสารสนเทศและขาวสาร 
เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนอยางพรอมบริบูรณ และมีนโยบายการประเมินผลอยางเปนรูปธรรม 
  8. สรางวัฒนธรรมในการทํางาน เรงรัดการกระจายอํานาจและความรับผิดชอบ ปรับปรุงระบบของ
โรงเรียน ใหเปนแบบรวมคิดรวมทํา การมีสวนรวม และการประสานงาน สามารถใชเครือขายการพัฒนา
การศึกษาระหวางโรงเรียนกับโรงเรียน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรวิชาชีพ กลุมบุคคล องคกรเอกชน 
องคกรชุมชน และองคกรสังคมอื่น 
  9. เรงปรับระบบการบริหารบุคคลมุงเนนความถูกตอง เหมาะสม และเปนธรรมใหเปนปจจัยหนุนใน
การเสริมสรางคุณภาพประสิทธิภาพ ขวัญและกําลังใจ สรางภาวะจูงใจ แรงบันดาลใจและความรับผิดชอบใน
ความสําเร็จตามภาระหนาที่ 
  10.มุงสรางพลเมืองดี ที่ตื่นตัว และอยูรวมกับผูอื่นในสังคมพหุวัฒนธรรมได และทําใหการศึกษานํา
การแกปญหาสําคัญของสังคม รวมทั้งปญหาการคอรรัปชั่น 
  11. ทุมเทมาตรการเพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่พัฒนาลาหลัง และโรงเรียนขนาดเล็กที่ไมได
คุณภาพ เพื่อไมใหผูเรียนตองเสียโอกาสไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 
นโยบายสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต  3 
 

วิสัยทัศน   
  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 เปนองคกรในการสงเสริมสนับสนุน
การจัดการศึกษาใหสถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานความเปนไทย 
 

พันธกิจ 
       1. เสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการศึกษาอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ 

      2. พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพไดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน 
                3. สงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร และคานิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ 

     4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนมืออาชีพ 
     5. บริหารจัดการแบบมีสวนรวม ตามหลักธรรมาภิบาล 
     6. พัฒนาผูเรียนใหมีความพรอมสูระดับสากล 

 

คานิยมองคกร   (Share Value)  :  FIRST 
   Fairness     :   มีความยุติธรรม 
   Intelligence   : นําความรอบรู 
   Result     : มุงสูผลสัมฤทธิ์ 
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   Service Mind   : มีจิตบริการ 
   Teamwork     : ทํางานเปนทีม 
 

เปาประสงค 
 1.นักเรียนระดับกอนประถมศึกษามีและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการที่เหมาะสมตาม
ชวงวัยและมีคุณภาพ 
 2. ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค 
 3.ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุงเนน
ผลสัมฤทธิ์ 
 4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ และเปนกลไกสําคัญขับเคลื่อน
การศึกษาขั้นพื้นฐานสูคุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
 5. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเนนการทํางานแบบบูรณาการ  มีเครือขายการบริหารจัดการ บริหาร
แบบมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการจัดการศึกษาและกระจายอํานาจและความรับผิดชอบสูสถานศึกษา   
 

ยุทธศาสตร 
        ยุทธศาสตรที่ 1  หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน      
 ยุทธศาสตรที่ 2  การผลิตและพัฒนาครู 
 ยุทธศาสตรที่ 3 การทดสอบ การประเมิน ประกันคุณภาพและพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
 ยุทธศาสตรที่ 4 การผลิตพัฒนากําลังคนและงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของการพัฒนา
ประเทศ  
 ยุทธศาสตรที่ 5  ICT เพื่อการศึกษา 
 ยุทธศาสตรที่ 6  การบริหารจัดการ 
 

จุดเนน 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3กําหนด  6 จุดเนนการ ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ที่สอดคลองกับ 6 ยุทธศาสตร กระทรวงศึกษา ดังนี้ 

1. จุดเนนดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
2. จุดเนนดานการผลิตและพัฒนาครู 
3. การทดสอบ การประเมิน ประกันคุณภาพและพัฒนามาตรฐานการศึกษา 

   4. จุดเนนดานการผลิตพัฒนากําลังคนและงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของการพัฒนา
ประเทศ  

5. จุดเนนดาน ICT เพื่อการศึกษา  
6. จุดเนนดานการบริหารจัดการ  

 

 1.จุดเนนดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
  1.หลักสูตรและกระบวนการเรียนรูมีการปรับปรุงตามความเหมาะสม ดังตอไปนี้ 

 1.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการปรับปรุงใหเหมาะสมกับผูเรียน 
 1.2 โครงสรางเวลาเรียนมีการปรับปรุงใหเหมาะสมกับผูเรียน 
 1.3 สถานศึกษาทุกแหงมีการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในแตละชวงชั้น 
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 1.4 สถานศึกษาใช STEM Education BBL DLTV 
  2. ผูเรียนมีสมรรถนะที่สําคัญ สูมาตรฐานสากล ดังตอไปนี้ 

 2.1 ผูเรียนระดับกอนประถมศึกษามีพัฒนาการดาน รางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและ
สติปญญาที่สมดุล เหมาะสมกับสังคม วัย และเรียนรูอยางมีความสุข 

 2.2 ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 อานออก เขียนได 
 2.3 ผูเรียนตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ขึ้นไป อานคลองเขียนคลอง 
 2.4 ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีความสามารถดานภาษา ดานคํานวณ และดานเหตุผล 

ผานเกณฑมาตรฐานที่กําหนดเพิ่มขึ้น 
 2.5 ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจาก

การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุมสาระหลักเพิ่มขึ้น 
 2.6 ผูเรียนในระดับมัธยมศึกษาไดรับการสงเสริมใหมีแรงจูงใจสูอาชีพ ดวยการแนะแนว และ

ไดรับการพัฒนาความรูทักษะที่เหมาะสมเพื่อการมีงานทําในอนาคต 
 2.7 ผูเรียนมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการแกปญหา ทักษะชีวิต และทักษะ 

การใชเทคโนโลยี ที่เหมาะสมตามชวงวัย 
 2.8 ผูเรียนไดรับการวัดและประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมตามศักยภาพเปนรายบุคคล 

  3. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รวมทั้งมีจิตสํานึกใน
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และหางไกลยาเสพติด 

 3.1 ผูเรียนระดับประถมศึกษา ใฝเรียนรู ใฝดี และอยูรวมกับผูอื่นได 
 3.2 ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีทักษะการแกปญหา และอยูอยางพอเพียง 

       4. ผูเรียนที่มีความตองการพิเศษไดรับการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนา เต็มตามศักยภาพ เปน
รายบุคคล ไดแก 

 4.1 ผูพิการ 
 4.2 ผูดอยโอกาส 
 4.3 ผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
 4.4 ผูเรียนที่ตองการความคุมครองและชวยเหลือเปนกรณีพิเศษ 
 

2.จุดเนนดานการผลิตและพัฒนาครู  
 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาองคความรูตรงตามความตองการของบุคคล 

และสถานศึกษา  
 1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาวิธีจัดการเรียนรู ที่ใชทักษะกระบวนการ

คิด รวมทั้งการวัดและประเมินผลการเรียนรู  
 1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถประยุกตใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ การ

สื่อสารที่ทันสมัย  
 1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร จากสํานักงาน เขตพื้นที่

การศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา และครู ทั้งในโรงเรียน ระหวางโรงเรียน หรือภาคสวนอื่นๆ ตามความพรอม
ของโรงเรียน  

 1.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สรางเครือขายการเรียนรู การมีสวนรวมจากผูมีสวน
เกี่ยวของ และทุกภาคสวนใหเกิดชุมชนแหงการเรียนรู  
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 1.5 ครูจัดการเรียนรูสูระดับสากล  
 1.6 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเปนครู การเปนครูมืออาชีพ และ

ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ  
 2. ผูบริหารสถานศึกษาสามารถบริหารงานทุกดานใหมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล  
 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกาลังใจในการทางาน และมีผลการปฏิบัติงานเชิง

ประจักษ  
 4. องคกร องคคณะบุคคล และผูมีสวนไดสวนเสียวางแผนสรรหา ยาย โอน ครู และบุคลากร

ทางการศึกษา ใหสอดคลองกับความตองการของโรงเรียนและชุมชน  
 

3.จุดเนนดานการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
 1.ระบบการประเมินสถานศึกษาและผูเรียนมีการพัฒนาใหเหมาะสมกับสถานศึกษาและผูเรียน  
 2.ระบบทดสอบเพื่อประเมินผาน หรือซ้ําชั้น มีการพัฒนาใหเหมาะสมในการจบการศึกษา            

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  
 3.ผูประเมินคุณภาพสถานศึกษามีการพัฒนาตามมาตรฐานผูประเมิน  

 

4.จุดเนนดานผลิตพัฒนากําลังคนและงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของการพัฒนา
ประเทศ  

 1.สถานศึกษาสรางคานิยมเชิงบวกในการเรียนสายอาชีพ เพื่อลดสัดสวนการเรียนสายสามัญ  
 2.สถานศึกษามีการวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนได  

 

5.จุดเนนดาน ICT เพื่อการศึกษา  
 1.พัฒนาระบบ ICT เพื่อการศึกษาใหเหมาะสมกับสถานศึกษาและผูเรียน  
 2. พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศใหเปนฐานเดียวกันในเรื่องขอมูลนักเรียน ขอมูลครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ขอมูลสถานศึกษาและขอมูลขาราชการและบุคลากรอื่น ในการใชขอมูลรวมกันอยางมี
ประสิทธิภาพ  

 3. พัฒนา DLTV DLIT ใหเหมาะสมกับสถานศึกษาและผูเรียน  
 4. ผูเรียนสามารถใชคอมพิวเตอรในการเรียนรู  
 

6.จุดเนนดานการบริหารจัดการ  
 1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการโดยมุงเนนการกระจายอํานาจ การสรางเครือขาย 

และรับผิดชอบตอผลการดําเนินงาน  
1.1 สถานศึกษาที่ไมผานการรับรองคุณภาพภายนอกตามที่กําหนดไดรับการแกไข ชวยเหลือ 

นิเทศ ติดตาม และประเมินผล  
1.2 สถานศึกษาขนาดเล็กไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพการจัดการศึกษา  
1.3 สถานศึกษาที่มีความพรอมรับการกระจายอํานาจ มีรูปแบบการบริหารจัดการไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  
1.4 สถานศึกษาบริหารจัดการรวมกันโดยใชการวางแผนพัฒนาการศึกษาระดับตําบล 

(Educational Maps)  
1.5 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารรวมกันในรูปแบบ cluster อยางมีประสิทธิภาพ  
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1.6 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการอยางมีคุณภาพ โดยใชมาตรฐานสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา  

1.7 พัฒนาระบบ กํากับ ติดตาม และประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและ
ตอเนื่อง  

1.8 ยกยองเชิดชูเกียรติ บุคลากรที่มีผลงานเชิงประจักษ  
1.9 สงเสริมใหมีการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและพัฒนาการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่

การศึกษาและสถานศึกษา  
1.10 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  

 2. สงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  
2.1 สงเสริมใหทุกภาคสวนและผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวม ในการจัดการศึกษา  
2.2 สงเสริมการระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษา  
2.3 รับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากทุกภาคสวน และผูมีสวนได สวนเสียเพื่อปรับปรุง

พัฒนาการจัดการศึกษา 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จและคาเปาหมาย 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ หนวยนับ 
เปาหมาย 
ป 2560 

ยุทธศาสตรที่ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน   
1 รอยละของสถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับผูเรียน

สอดคลองหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
รอยละ 100 

2 รอยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่อานออกเขียนได รอยละ 100 
3 รอยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 -4 อานคลองเขียนคลอง รอยละ 100 
4 คาเฉลี่ยรอยละของผูเรียนประถมศึกษาปที่ 3 ของการสอบประเมิน

คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) เพิ่มขึ้น ไมนอยกวารอยละ 5 
รอยละ 5 

5 คาเฉลี่ยรอยละของผูเรียนชั้น ป.6 , ม.3 ของผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุมสาระหลัก 5 รายวิชา โดยรวม
เพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 5 

รอยละ 5 

6 รอยละ ของเด็กดอยโอกาสมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูของ
หลักสูตร 

รอยละ 90 

7 รอยละของสถานศึกษากลุมเปาหมายดําเนินการตามแนวทาง
นโยบาย “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู” 

รอยละ 100 

8 รอยละของผูเรียนที่มี คุณธรรม จริยธรรม ตามคานิยมหลักของคน
ไทย 12ประการ สอดคลองตามชวงวัย 

รอยละ 100 

9 รอยละ ของสถานศึกษาที่นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประยุกตใชในสถานศึกษา 

รอยละ  100 

10 รอยละของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมเสริมสรางประชาธิปไตย รอยละ  100 
11 รอยละ ของผูเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 
รอยละ 100 
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ตัวชี้วัดความสําเร็จ หนวยนับ 
เปาหมาย 
ป 2560 

12 รอยละ ของผูเรียนปองกันตนเองใหหางไกลยาเสพติดและแกไข
ปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

รอยละ 100 

13 รอยละของผูเรียนระดับปฐมวัยมีความพรอมเขาเรียนชั้น ป.1 และมี
พัฒนาตามชวงวัย 

รอยละ 100 

14 รอยละของสถานศึกษาที่มีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนและลด
พฤติกรรมเสี่ยง 

รอยละ 100 

15 รอยละ ของผูเรียนมีทักษะการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ทักษะ
การคิด ทักษะการแกปญหา ทักษะชีวิต และทักษะในการใช
เทคโนโลยี 

รอยละ 100 

ยุทธศาสตรที่  2 การผลิตและพัฒนาครู 
1 รอยละของศึกษานิเทศกไดรับการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ รอยละ 100 
2 รอยละของครูและบุคลการทางการศึกษาไดรับการพัฒนาดวยระบบ 

TEPE Online 
รอยละ 100 

3 รอยละของครูไดรับการพัฒนาวิชาชีพตามสมรรถนะของสายงาน รอยละ 90 
4 รอยละของบุคลากรทางการศึกษา 38 ค(2) ไดรับการพัฒนาตาม

สมรรถนะสายงาน 
รอยละ 90 

5 รอยละของหนวยงานในสังกัดมีแผนอัตรากําลังเพื่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  

รอยละ 100 

ยุทธศาสตรที่ 3 การทดสอบ การประเมิน ประกันคุณภาพและพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
1 รอยละของสถานศึกษามีระบบทดสอบเพื่อประเมินผานหรือซ้ํา

ชั้นใน ป.3, ป.6 และ ม.3 
รอยละ 100 

2 รอยละของสถานศึกษาไดรับการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพ
ผูเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ที่มีมาตรฐานเทียบเทานานาชาติ 

รอยละ 100 

3 รอยละของสถานศึกษากลุมเปาหมายจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยใชแบบ STEM Education 

รอยละ 100 

4 รอยละของสถานศึกษามีระบบการวัดผล ประเมินผลที่หลากหลาย
เหมาะสมกับผูเรียน 

รอยละ 100 

5 รอยละของสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เขมแงพรอม
รับการประเมินคุณภาพภายนอก 

รอยละ 100 

6 รอยละ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีคลังความรู คลังขอสอบ 
การวัดผล ประเมินผลการเรียนรูผูเรียน 

รอยละ 100 

ยุทธศาสตรที่ 4  การผลิตพัฒนากําลังคนและงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของการพัฒนา 
                    ประเทศ 
1 รอยละของผูเรียนที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตน ไดรับ

การศึกษาตอ ตามความถนัดและความสนใจ 
รอยละ 95 
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2 รอยละ ของผูเรียนระดับมัธยมศึกษา คนพบความถนัด ความสนใจ 
และมีทัศนคติที่ตอการประกอบอาชีพ 

รอยละ 90 

3 รอยละ ของหนวยงานทุกรดับมีการวิจัยที่สามารถนําไปใชได รอยละ 80 
ยุทธศาสตรที่ 5  ICT เพื่อการศึกษา 
1 รอยละของหนวยงานมีระบบ ICT เพื่อการศึกษาเหมาะสมกับผูเรียน รอยละ 100 
2 รอยละของหนวยงานทุกระดับมีระบบขอมูลสารสนเทศ รอยละ 100 
3 รอยละ ของสถานศึกษาใชรูปแบบ DLTV , DLIT ,ETV ไดเหมาะสม

กับการเรียนรูของผูเรียน 
รอยละ 100 

ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการ 
1 ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ รอยละ 100 
2 อัตราการออกกลางคันไมเกินรอยละ 0.2 รอยละ >0.2 
3 จํานวนโรงเรียนขนาดเล็กในสํานักงานเขตพื้นที่ลดลง 

(นักเรียนต่ํากวา 40 คน ลงมา) 
รอยละ 100 

4 รอยละของเด็กดอยโอกาสและเด็กพิการไดรับการพัฒนาทักษะ
อาชีพ 

รอยละ 80 

5 รอยละของผูเรียนที่มีความตองการพิเศษไดรับการสงเสริมและ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพเปนรายบุคคล 

รอยละ 80 

6 รอยละของเด็กพิการที่ผานเกณฑการพัฒนาสมรรถภาพตาม
แผนการศึกษาเฉพาะรายบุคคล 

รอยละ 100 

7 รอยละของสถานศึกษาใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ รอยละ 100 
8 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 มีผล

การประเมิน ระดับดีมากขึ้นไป 
ระดับ ระดับดีมาก 

10 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 มีผล
การประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับดีมากขึ้นไป 

ระดับ ระดับดีมาก 
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บทที่  3 
การดําเนินงาน 

 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  ไดดําดําเนินการจัดแผนการใชจาย
งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 จํานวน  9,909590 บาทดังนี้ 
 

1. งบประมาณในการบริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  จํานวน 3,000,000 บาท 
2. จัดสรรเปนคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน    724,800 บาท 
3. งบประมาณในการจัดทําแผนปฏิบัติการ    จํานวน 6,184,790 บาท 

            รวมงบประมาณ      จํานวน 9,909,590 บาท 
 

1.งบประมาณในการบริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  จํานวน 3,000,000 บาท 
 

รายการ งบประมาณ หมายเหต ุ
ก.คาตอบแทนใชสอยและวัสด ุ  2,040,000  
1.คาอาหารทําการนอกเวลา  35,000  
2.คาเบี้ยประชุม กตปน.  90,000  
3.คาเบี้ยเลี้ยงที่พักและคาพาหนะ       404,000  
4.คาจางดูแลระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและ  108,000  
5.คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง  50,000  
6.คาซอมแซมครุภัณฑ  40,000  
7.คาซอมแซมสิ่งกอสราง  50,000  
8.คากําจัดขยะมูลฝอย  10,000  
9.คาวัสดุสํานักงาน  480,000  
     9.1 กลุมอํานวยการ 70,000   
     9.2 กลุมบริหารงานบุคคล 70,000   
     9.3 กลุมนโยบายและแผน 70,000   
     9.4 กลุมบริหารงานการเงินฯ 90,000   
     9.5 กลุมนิเทศ ติดตามฯ 90,000   
     9.6 กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 70,000   
     9.7  กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน 10,000   
     9.8  หนวยตรวจสอบภายใน 10,000   
10.คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  350,000  
11.คาวัสดุยานพาหนะและขนสง  100,000  
12.คาใชจายในการบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ  30,000  
13.คาจางถายเอกสาร  90,000  
     13.1 กลุมอํานวยการ 10,000   
     13.2 กลุมบริหารงานบุคคล 15,000   
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รายการ งบประมาณ หมายเหต ุ
     13.3 กลุมนโยบายและแผน 10,000   
     13.4 กลุมบริหารงานการเงินฯ 15,000   
     13.5 กลุมนิเทศ ติดตามฯ 15,000   
     13.6 กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 10,000   
     13.7 กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน 8,000   
     13.8 หนวยตรวจสอบภายใน 7,000   
 14.คาใชจายอื่น ๆ ตามความจําเปน  203,000  
     14.1 จางพนักงานทําความสะอาด(แมบาน) 1 อัตรา 
            จาง 12 เดือน ๆละ 8,000 บาท 

96,000   

     14.2 งบสวนกลาง (ตามความจําเปน )           107,000   
  ข.คาสาธารณูปโภค   960,000  
     1.คาไฟฟา 808,000   
     2.คาน้ําประปา 30,000   
     3.คาโทรศัพท 90,000   
     4. คาไปรษณีย 32,000   
รวม (ก+ข)  3,000,000  

 
 

2.คาเบี้ยประชุม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จํานวน  724,800  บาท 
   

3.งบประมาณในการจัดทําแผนปฏิบัติการ    จํานวน 6,184,790บาท 
 

ที ่ โครงการ งบประมาณ กลุมงาน 
ยุทธศาสตรที่ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
 ชุดโครงการที่ 1 ปฏิรูปการศึกษา 
1 โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลาง

ขั้นพนฐาน พุทธศักราช 2551 
60,000 นิเทศ 

 ชุดโครงการที่ 2 พัฒนากระบวนการเรียนรูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2 โครงการพัฒนาคุณภาพการอานการเขียน เพื่อการสื่อสาร (อานเขาใจ) 150,000 นิเทศ 
3 โครงการพัฒนาการจัดประสบการณการเรียนการสอนปฐมวัย 

ปงบประมาณ 2560 
320,900 นิเทศ 

4 โครงการสงเสริมรักการอานและพัฒนาหองสมุด 50,000 นิเทศ 
 ชุดโครงการที่ 3 ขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู 
5 โครงการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ปงบประมาณ พ.ศ.

2560 
50,000 นิเทศ 

 ชุดโครงการที่ 4 ดานคุณธรรม จริยธรรม 
6 โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและคานิยม 12 ประการ  

ในสถานศึกษา 
40,000 นิเทศ 

สงเสริม 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ กลุมงาน 
7 โครงการพุทธบุตรพุทธธรรมนําทางชีวิตบวชบรรพชาเฉลิมพระเกียรติ

เทิดไทองคราชัน ปที่ ๗ 
200,000 สงเสริม 

8 โครงการ นิเทศโรงเรียนสุจริต 100 % 20,000 สงเสริม 
 ชุดโครงการที่ 5 ระบบแนะแนวและระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
9 โครงการแนะแนวผูเรียนในระดับมัธยมศึกษาเพื่อสงเสริมใหมีแรงจูงใจสู

อาชีพและพัฒนาความรูทักษะที่เหมาะสมเพื่อการมีงานทําในอนาคต  
120,000 นิเทศ 

10 โครงการการพัฒนาและสงเสริมระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  150,000 สงเสริม 
 ชุดโครงการที่ 6 การสรางวินัยและจิตสํานึกในการจัดการพลังงานขยะ น้ําเสีย มลพิษทางอากาศและ

ความหลากหลายทางชีวภาพ 
11 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 50,000 สงเสริม 
 ชุดโครงการที่ 7 การเฝาระวังและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
12 โครงการปองกันและแกไขยาเสพติดในสถานศึกษา 20,000 สงเสริม 
13 โครงการอบรมลูกเสือตานภัยยาเสพติด ประจําป 2560 248,000 สงเสริม 
14 โครงการอบรมคายทักษะชีวิต “พลังเด็ก พลังเยาวชน ตานภัยหางไกล

ยาเสพติด” ประจําป  2560 
80,000 สงเสริม 

15 โครงการประชุมมอบนโยบายการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ใน
สถานศึกษา 

10,000 สงเสริม 

 ชุดโครงการที่ 8 ลูกเสือ / สภานักเรียน / สหกรณโรงเรียน 
16 โครงการพัฒนาคุณภาพลูกเสือ เนตรนารี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 
200,000 สงเสริม 

17 โครงการพัฒนางานสภานักเรียนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 

50,000 สงเสริม 

 ชุดโครงการที่ 10 การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) 
18 โครงการพัฒนาความสามารถดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษของครูผูสอนเพื่อยกระดับมาตรฐานการสอนภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารในทศวรรษที่ 21 

150,000 นิเทศ 

19 โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษประจําป
งบประมาณ  2560  

200,000 นิเทศ 

 ชุดโครงการที่ 11 การจัดนิทรรศการ/งานศิลปหัตถกรรม 
20 โครงการศิลปหัตถกรรม 500,000 นิเทศ 
 ชุดโครงการที่ 13 ศาสตรของพระราชา   
21 โครงการการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา 58,480 นิเทศ 
 รวมยุทธศาสตรที่ 1 2,727,390  
ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 
 ชุดโครงการที่ 1 พัฒนาระบบนิเทศ 
22 โครงการการนิเทศการศึกษาเพื่อเรงรัดการยกระดับคุณภาพการศึกษา 300,000 นิเทศ 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ กลุมงาน 
ประจําปงบประมาณ 2560   

 ชุดโครงการที่ 2 พัฒนาครูและบุคลการทางการศึกษา   
23 โครงการพัฒนาครูแลบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดหลักภารกิจและ

พื้นที่ปฏิบัติงานเปนฐานดวยระบบ TEPE ONLIN 
50,000 บุคคล 

 
 ชุดโครงการที่ 3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา/ผูบริหารสถานศึกษา 
24 โครงการสรรหาและบริหารอัตรากําลังพนักงานราชการและลูกจาง

ชั่วคราว 
250,000 บุคคล 

25 โครงการประเมินและคัดเลือก "ครูดีในดวงใจ" 20,000 บุคคล 
26 โครงการพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นต่ํากวาสายสะพายและ

เหรียญจักรพรรดิมาลา ประจําป 2559 
10,000 บุคคล 

27 โครงการจัดงานวันเกษียณอายุราชการของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และลูกจางประจํา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

200,000 บุคคล 

28 โครงการพัฒนาลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว 100,000 บุคคล 
29 โครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3 

300,000 อํานวยการ 

30 โครงการพัฒนาผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชน ปงบประมาณ 2560 30,000 เอกชน 
 รวมยุทธศาสตรที่ 2 1,260,000  
ยุทธศาสตรที่ 3 การทดสอบ การประเมิน ประกันคุณภาพและพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
 ชุดโครงการที่ 1 ยกระดับคุณภาพผูเรียนสูการประเมินระดับนานาชาติ 
31 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุมสาระการเรียนรูหลัก  

 

180,000 นิเทศ 

32 โครงการยกระดับคุณภาพผูเรียนสูการประเมินระดับนานาชาติ (PISA) 50,000 นิเทศ 
33 โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา (STEM 

Education ) ในสถานศึกษา 
101,400 นิเทศ 

34 วัดและประเมินผลการเรียนรู  ประจําปงบประมาณ  2560 181,000 นิเทศ 
 ชุดโครงการที่ 2 พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพผูเรียน 
35 โครงการพัฒนาระบบการทดสอบออนไลน (E-Testing)เพื่อพัฒนา

คุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 
80,000 นิเทศ 

 ชุดโครงการที่ 3 โครงการพัฒนามาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 
36 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อเตรียม

ประเมินภายนอกรอบสี่ 
250,000 นิเทศ 

 รวมยุทธศาสตรที่ 3 842,400  
ยุทธศาสตรที่ 4 การผลิตพัฒนากําลังคนและงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของการพัฒนาประเทศ 
 ชุดโครงการที่ 1 วิจัยพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและจัดการศึกษาเพื่อ

พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส 
37 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 50,000 นิเทศ 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ กลุมงาน 
 ชุดโครงการที่ 2 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เพื่อการศึกษา 
38 โครงการโรงเรียนตนแบบสูความเปนเลิศ 

 

50,000 นิเทศ 

 รวมยุทธศาสตรที่ 4 100,000  
ยุทธศาสตรที่ 5  ICT  เพื่อการศึกษา 
 ชุดโครงการที่ 1 วิจัยพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและจัดการศึกษาเพื่อ

พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส 
39 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการ

บริหารและการจัดการเรียนรูสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา 

70,000 แผน 

 ชุดโครงการที่ 2 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการศึกษา 

40 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยี 
 

50,000 นิเทศ 

 รวมยุทธศาสตรที่ 5 120,000  
ยุทธศาสตรที่  6 การบริหารจัดการ 
41 โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในโรงเรียนขนาดเล็ก 

 

50,000 แผน 

 ชุดโครงการที่ 2 การบริหารจัดการตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
42 โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 และ

จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ป พ.ศ.2561 - 2564 
184,000 แผน 

43 โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสูมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 

271,000 นิเทศ 

44 โครงการติดตามรายงานและประเมินผลการบริหารจัดการสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 3 ประจําปงบประมาณ 
2560 

80,000 แผน 

45 โครงการอบรมเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบควบคุม
ภายในระดับ สพป.มค.3 

25,000 อํานวยการ 

46 โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ 
 

100,000 อํานวยการ 

47 โครงการการประชุมผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 

300,000 อํานวยการ 

48 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบริหารโรงเรียน  ครูผูรับผิดชอบงาน
การเงิน บัญชีในการนําสงเงินสงคลังของโรงเรียนผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส (KTB Corporate Online) และการเบิกเงิน  คา
รักษาพยาบาล และการศึกษาบุตร  และเจาหนาที่พัสดุของโรงเรียน  ใน
การจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยวิธีการอิเลคทรอนิกส  

75,000 การเงินและ 
สินทรัพย 



รายงานผลการดําเนินงาน  ประจําป 2560 

 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  24 
 

ที ่ โครงการ งบประมาณ กลุมงาน 
49 โครงการตรวจสอบภายในและใหความรูเกี่ยวกับการเงิน บัญชีและพัสดุ

โรงเรียน 
50,000 ตรวจสอบ

ภายใน 
 รวมยุทธศาสตรที่ 6 1,135,000  
 รวม 6 ยุทธศาสตร 6,184,790  

 
. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการดําเนินงาน  ประจําป 2560 

 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  25 
 

 
 



รายงานผลการดําเนินงาน  ประจําป 2560 

 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  26 
 

 
สรุปผลการติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2560 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 
 

  ครั้งที่  1 1  ตุลาคม  2559 – 30  มีนาคม  2560 
  ครั้งที่  2   1  เมษายน  2560 – 30  กันยายน  2560 
 

ที่ ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบโครงการ งบประมาณ กิจกรรมที่ดําเนินการแลว 
งบประมาณ 

ที่ใชไป 
คงเหลือ ผลการดําเนินกิจกรรม หมายเหตุ 

1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 

นายศักดิ์สิทธิ์  สีหลวงเพชร 60,000 1.ประชุมจัดทําตนฉบับหลักสูตรและ
เอกสารประกอบหลักสูตร 
2.จัดพิมพหลักสูตรและเอกสาร
ประกอบหลักสูตร 

33,750 23,250 โรงเรียนมีกรอบหลักสูตร
ทองถิ่นที่สอดคลองกับ
บริบทของชุมชนอยางนอย
โรงเรียนละ 1 เลม 

 เปนไป   
     ตามแผน 
 ไมเปนไป 
     ตามแผน 

2 พัฒนาการอานการเขียน  เพื่อการ
สื่อสาร (อานเขาใจ) 

นางพิมพพิศา  ผลสวาง 150,000 1.วิเคราะหผลการประเมินการจัดทํา
ฐานขอมูล 
2.สรางความตระหนักสื่อสาร และ
สรางความเขาใจแกผูเกี่ยวของ 
3.พัฒนาครูผูสอนภาษาไทยชั้น ป.1-
6 เพื่อแกปญหาการอาน การเขียน  
เพื่อการสื่อสาร (อานเขาใจ) 
4.จัดแขงขันทักษะภาษาไทย ระดับ
ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ
ระดับเขตฯ  
5.จัดกิจกรรมวันภาษาไทย
แลกเปลี่ยนเรียนรู 
 

150,000 - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาไทยเพิ่มขึ้น 

 เปนไป   
     ตามแผน 
 ไมเปนไป 
     ตามแผน 

    6.สงเสริมสนับสนุนศึกษานิเทศกและ
ครูผูสอนภาษาไทยศึกษาดูงาน
โรงเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนภาษาไทยประสบความสําเร็จใน
ระดับประเทศ 
 

    



รายงานผลการดําเนินงาน  ประจําป 2560 

 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  27 
 

ที่ ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบโครงการ งบประมาณ กิจกรรมที่ดําเนินการแลว งบประมาณ 
ที่ใชไป 

คงเหลือ ผลการดําเนินกิจกรรม หมายเหตุ 

3 พัฒนาการจัดประสบการณการเรียน
การสอนปฐมวัย ปงบประมาณ 2560 

นางทิพยวิมล  ดวงเวียงคํา 402,900 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทํา
แผน 

402,900 - 1.จัดเทศกาลบาน
นักวิทยาศาสตรนอยในเดือน
สิงหาคม จํานวน 12  ศูนย 
2.นักเรียนที่จบหลักสูตรการ
จัดการศึกษาปฐมวัย ป
การศึกษา 2559 ในสังกัด
สพฐ.และสังกัดเอกชน ไดรับ
การประเมินพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยทุกคน 
3.ศึกษานิเทศก และครู
ปฐมวัยไดพัฒนาวิชาการทาง
ปฐมวัย 
4.โรงเรียนตนแบบเครือขาย 
ตนแบบสนามเด็กเลน BBL 
ตลอดปการศึกษา 
5.พอแม ผูปกครองเด็ก
ปฐมวัยมีความตระหนักและ
มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
เด็กปฐมวัย 
 

 เปนไป   
     ตามแผน 
 ไมเปนไป 
     ตามแผน 

4 สงเสริมนิสัยการอาน นางพิมพพิศา  ผลสวาง 50,000 ประกวด Best การจัดกิจกรรม 
สงเสริมนิสัยรักการอานและ 
พัฒนาหองสมุด 

50,000 - สพป.มค.3 มีโรงเรียน
ตนแบบหองสมุดมีชีวิตเปน
แบบอยางแกโรงเรียนอื่น ๆ 
ไดดี 
 

 เปนไป   
     ตามแผน 
 ไมเปนไป 
     ตามแผน 

5 พุทธบุตรพุทธธรรมนําชีวิตบวช
บรรพชาเฉลิมพระเกียรติเทิดไทองค
ราชัน  ปที่ 7 

นายณัฐพล  คุมวงศ 200,000 กิจกรรมบวชสามเณรและบวชศีลจา
ริณี 

200,000 - โรงเรียนขยายโอกาสทั้ง 29 
โรงเรียนไดเขารวมโครงการ
นักเรียนมีความประพฤติที่ดี 
มีหลักธรรมในการใชชีวิตอยู
ในสังคมไดอยางมีความสุข 
 

 เปนไป   
     ตามแผน 
 ไมเปนไป 
     ตามแผน 



รายงานผลการดําเนินงาน  ประจําป 2560 

 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  28 
 

ที่ ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบโครงการ งบประมาณ กิจกรรมที่ดําเนินการแลว งบประมาณ 
ที่ใชไป 

คงเหลือ ผลการดําเนินกิจกรรม หมายเหตุ 

6 แนะแนวผูเรียนในระดับมัธยมศึกษา
เพื่อ 
สงเสริมใหมีแรงจูงใจสูอาชีพและพัฒนา
ความรูทักษะที่เหมาะสมเพื่อการมีงาน
ทํา 
ในอนาคต 

นางขวัญพัฒน  จีระเรืองกุล 120,000 จัดกิจกรรมแนะแนวผูเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาปที่ 3 

120,000 - 1.นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ไดรับการแนะแนวอาชีพและ
การมีงานทําอยางทั่วถึงและ
มีคุณภาพ 
2.นักเรียนศึกษาตอสาย
อาชีวศึกษามากขึ้น 
3.ผูปกครองมีความรู  ความ
เขาใจและมีทัศนคติที่ดีตอ
การเรียนตอสายอาชีพของ
บุตรหลาน 
 

 เปนไป   
     ตามแผน 
 ไมเปนไป 
     ตามแผน 

7 ปองกันและแกไขยาเสพติดใน
สถานศึกษาประจําป  2560 

นางสาวสุดคนึง  ศิริงาม 20,000 ประกวดและประเมินผลการ
ดําเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
ประจําป 2559 

20,000 - โรงเรียนในสังกัดดําเนินงาน
ดานการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดใน
สถานศึกษาตามโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยา
เสพติดและอบายมุข 
สอดคลองตามแผน
ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติ
การของสถานศึกษา
จนกระทั่งเปนโรงเรียนสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุขได และผานเกณฑ
การประเมินในระดับดีเดน 
จํานวน 5 โรงเรียน ใน
ปงบประมาณ 2560 
 
 
 
 
 

 เปนไป   
     ตามแผน 
 ไมเปนไป 
     ตามแผน 



รายงานผลการดําเนินงาน  ประจําป 2560 

 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  29 
 

ที่ ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบโครงการ งบประมาณ กิจกรรมที่ดําเนินการแลว งบประมาณ 
ที่ใชไป 

คงเหลือ ผลการดําเนินกิจกรรม หมายเหตุ 

8 อบรมลูกเสือตานภัย ประจําป 2560 นางสาวสุดคนึง  ศิริงาม 248,000 กิจกรรมจัดอบรมลูกเสือตานภัยยา
เสพติดเพื่อสรางภูมิคุมกันในเด็กและ
เยาวชน 

248,000 - 1.ผูเขารับการอบรมรอยละ 
100 มีความรู ความเขาใจ
และความตระหนักถึงภัย
อันตราย  
2.ผูเขารับการฝกอบรมรอย
ละ 100 เกิดการเรียน 
รูและรูจักสรางเสริมทักษะ
ชีวิตโดยการใชกระบวนการ
ดําเนินชีวิตประจําวันเพื่อ
ปองกันตนเองใหหางไกล
จากยาเสพติด 

 เปนไป   
     ตามแผน 
 ไมเปนไป 
     ตามแผน 

9 การอบรมทักษะชีวิตตานภัยยาเสพติด  
ประจําป  2560 

นางสาวสุดคนึง  ศิริงาม 80,000 กิจกรรมจัดอบรมพัฒนาทักษะชีวิต  
นักเรียนตานภัยยาเสพติด เพื่อสราง
ภูมิคุมกันในเด็กและเยาวชน 

80,000 - นักเรียนที่เขารับการอบรม
รอยละ 100  ไดรับการ
เสริมสรางความรูและพัฒนา
ทักษะชีวิตเพื่อนําไปปรับใช
ในชีวิตประจําวัน  ตลอดจน
เรียนรูพฤติกรรมของตนและ
สามารถใชชีวิตเพื่อใหอยู
รวมกับสังคม  ชุมชนได 

 เปนไป   
     ตามแผน 
 ไมเปนไป 
     ตามแผน 

10 ประชุมนโยบายการดําเนินงานยาเสพ
ติดในสถานศึกษา  ประจําป 2560 

นางสาวสุดคนึง  ศิริงาม 10,000 1.ประชุมชี้แจงผูบริหารเพื่อรับทราบ
แนวทางการดําเนินงานการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 
2.อบรมครูแกนนําสรางภูมิคุมกัน
และระบบรายงานผลการดําเนินงาน
ยาเสพติด 

10,000 - 1.รอยละ 100 ของ
ผูบริหารในสังกัด รับทราบ
แนวทางการดําเนินงานการ
ปองกันและแกไขปญหาใน
สถานศึกษา 
2.รอยละ 100 ของจํานวน
ครูผูรับผิดชอบในสังกัด
รับทราบแนวทางการ
ดําเนินงานฯ และรายงาน
ขอมูลการดําเนินงานยาเสพ
ติดในระบบรายงานผลการ
ดําเนินงานยาเสพติดได 

 เปนไป   
     ตามแผน 
 ไมเปนไป 
     ตามแผน 



รายงานผลการดําเนินงาน  ประจําป 2560 

 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  30 
 

ที่ ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบโครงการ งบประมาณ กิจกรรมที่ดําเนินการแลว 
งบประมาณ 

ที่ใชไป 
คงเหลือ ผลการดําเนินกิจกรรม หมายเหตุ 

11 พัฒนางานสภานักเรียนสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

นางสาวสุภาวดี  แสนภักด ี 50,000 1.จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาพัฒนา
งานสภานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษา 
2.กิจกรรมประชุมคณะกรรมการ
สภานักเรียนระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ประจําปการศึกษา 
2560 

50,000 - นักเรียน ครู และ
ผูรับผิดชอบ 
งานสภานักเรียนมีความรู 
ความเขาใจในกระบวน 
การทํางานของสภานักเรียน
ที่สงเสริมการ 
ดําเนินงานของสภานักเรียน
ในโรงเรียน 
มีความพรอมในการ 
จัดกิจกรรม  มีความคิด
ริเริ่ม สรางสรรค 
มีความตะหนักใน 
การเคารพกฎ กติกาของ
สังคม 
 

 เปนไป   
     ตามแผน 
 ไมเปนไป 
     ตามแผน 

12 พัฒนาความสามารถดานการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ของครูผูสอนเพื่อยกระดับมาตรฐานการ
สอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
ทศวรรษที่ 21 

นางสุมาลี  มาลาหอม 420,000 1.การพัฒนาครูผูสอนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 ดานการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
2.การพัฒนาครูผูสอนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6  ดานการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
3.การพัฒนาครูผูสอนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6  และระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3  จํานวน  90  คน 

300,000 120,000 1.การพัฒนาครูผูสอนใน
ระดับชั้น ป.5 โดยวิทยากร
ที่ผานการอบรม Boot  
Camp 
2.การพัฒนาครูผูสอนใน
ระดับชั้น ป.6 โดยวิทยากร
จากชมรมครูภาษาอังกฤษ 

 เปนไป   
     ตามแผน 
 ไมเปนไป 
     ตามแผน 

13 การจัดนิทรรศการ/งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน 

นายศักดิ์สิทธิ์  สีหลวงเพชร 
น.ส.วัฒนิกา  ฤทธิ์ทรงเมือง 

500,000 
เพิ่มเติมอีก 
200,000 

1.ดําเนินการแขงขันในระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
2.ดําเนินการแขงขันในระดับประเทศ 

463,535 236,465 ไดตัวแทนเขาแขงขัน
ศิลปหัตถกรรม
ระดับประเทศ 
 

 เปนไป   
     ตามแผน 
 ไมเปนไป 
     ตามแผน 
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คงเหลือ ผลการดําเนินกิจกรรม หมายเหตุ 

11 
 

การนิเทศการศึกษาเพื่อเรงรัดการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาประจําป  
งบประมาณ 2560 

นายสงา  โทผาวงษ 
นางสุมาลี  มาลาหอม 
นายพนม  ศิรินามมนตร ี

300,000 1.การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนการจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม  คานิยม  และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค 
2.การดําเนินงานตามนโยบายกล
ยุทธจุดเนนของสพฐ. และสพป. 

253,375 46,625 1.โรงเรียนดําเนินการจัด
กิจกรรมสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพผูเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
2.โรงเรียนดําเนินการจัด
กิจกรรมสงเสริมคานิยมและ
พัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงคไดอยางมี 
ประสิทธิภาพ 

 เปนไป   
     ตามแผน 
 ไมเปนไป 
     ตามแผน 

15 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นายสงา  โทผาวงษื 
นายกิตติพงษ  ผลสวาง 

180,000 1.ประชุม PLC ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ครูผูสอนระดับชั้น ป.3 
ป.6 และ ม.3 และผูบริหารโรงเรียน
ที่รบผิดชอบกลุมสาระการเรียนรูและ
ระดับชั้น ศูนยพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
2.พัฒนาครูผูสอนกลุมสาระการ
เรียนรู สังคม ศึกษาและวัฒนธรรม 
 

180,000 - นักเรียนชั้น ป.3 ป.6 และ
ม.3 มีผลการทดสอบปลาย
ภาค ปลายปดวยขอสอบ
มาตรฐานกลางในกลุมสาระ
สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี สุขศึกษาพล
ศึกษาและศิลปะ ไมนอย
กวารอยละ 70 

 เปนไป   
     ตามแผน 
 ไมเปนไป 
     ตามแผน 

16 ยกระดับคุณภาพผูเรียนสูการประเมิน
ระดับนานาชาติ (PISA) 

นางพิมพพิศา  ผลสวาง 50,000 1.อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
ครูผูสอนชั้น ม.3 มีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพ
ผูเรียนสูความพรอมในการประเมิน
นักเรียนนานาชาติ (PISA) ดานการ
อานรูเรื่อง ดานการรูเรื่อง
คณิตศาสตร ดานการรูเรื่อง
วิทยาศาสตร และดานการแกปญหา
แบบรวมมือ  จํานวนครูทั้งสิ้น 31 
คน 
2.สงเสริมสนับสนุน นักเรียน ครูและ
ศึกษานิเทศก เขารับการอบรมพัฒนา
รวมกับ สพฐ. จํานวน 4 คน 

50,000 - 1.รอยละ 100 ของ
ครูผูสอนชั้นม.3 มีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการ
ยกระดับคุณภาพผูเรียนสู
ความพรอมในการประเมิน
นักเรียนนานาชาติ (PISA) 
ดานการอานรูเรื่อง ดานการ
รูเรื่องคณิตศาสตร ดานการ
รูเรื่องวิทยาศาสตร และ
ดานการแกปญหาแบบ
รวมมือ  
2.ศึกษานิเทศก จํานวน 4 
คนไดรับการพัฒนาใหมี 

 เปนไป   
     ตามแผน 
 ไมเปนไป 
     ตามแผน 
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ที่ ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบโครงการ งบประมาณ กิจกรรมที่ดําเนินการแลว 
งบประมาณ 

ที่ใชไป 
คงเหลือ ผลการดําเนินกิจกรรม หมายเหตุ 

       ความรูความเขาใจดานการ
อานรูเรื่อง ดานการรูเรื่อง
คณิตศาสตร ดานการรูเรื่อง
วิทยาศาสตร และดานการ
แกปญหาแบบรวมมือ มี
ความพึงพอใจอยูในระดับ
มาก 
 

 

17 ขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนสะ
เต็มศึกษา (STEM Education) 

นายศักดิ์สิทธิ์  สีหลวงเพชร 101,400 1.จัดสรรงบประมาณซื้อวัสดุอุปกรณ 
STEM Education ของโรงเรียน 
2.การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียน
การสอนสะเต็มศึกษา 

98,400 3,000 1.โรงเรียนไดมีการ
ดําเนินการขับเคลื่อนการ
จัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา
(STEM Education) 
2.ครูไดมีการจัดการเรียนรู
สะเต็มศึกษา (STEM 
Education)  
3.นักเรียนไดเรียนรูและ
พัฒนาดานสะเต็มศึกษา 
(STEM Education) 
 

 เปนไป   
     ตามแผน 
 ไมเปนไป 
     ตามแผน 

18 การพัฒนาระบบการทดสอบออนไลน 
(E-Testing) เพื่อพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนขนาดเล็ก 

นายไชยยา  อะการะวัง 80,000 1.จัดทําระบบการทดสอบและ
เว็บไซต 
2.ประชุมครู 5 กลุมสาระ ๆ ละ 3 
คน เพื่อรวมกันเฉลยขอสอบ NT O-
NET 
3.จัดพิมพแบบทดสอบ NT O-NET 
จํานวน 5 ปการศึกษา พรอม 
upload ขึ้นสูระบบการทดสอบ
ออนไลน 

42,800 37,200 1.ไดเว็บไซต MK3 e-
Testing 
2.ไดเฉลยและวิเคราะห
มาตรฐานการเรียนรูขอสอบ 
NT O-NET จํานวน 65 
ฉบับ  
3.ไดจัดพิมพและ upload 
ขอสอบขึ้นสูระบบการ
ทดสอบออนไลน 65 
ขอสอบ NT O-NET จํานวน 
65 ฉบับ 

 เปนไป   
     ตามแผน 
 ไมเปนไป 
     ตามแผน 



รายงานผลการดําเนินงาน  ประจําป 2560 

 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  33 
 

ที ่ ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบโครงการ งบประมาณ กิจกรรมที่ดําเนินการแลว งบประมาณ 
ที่ใชไป 

คงเหลือ ผลการดําเนินกิจกรรม หมายเหตุ 

19 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาเพื่อเตรียมประเมินภายนอก
รอบสี่ 

นางวิไลพร  บุตรภักด ี 250,000 1.พัฒนาระบบรายงานประจําปของ
สถานศึกษาในสังกัดแบบออนไลน 
(SAR online) ใหครอบคลุมทุก
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
2.ผูบริหารหรือครูผูรับผิดชอบเขารับ
การอบรมปฏิบัติการเขียน SAR 
ออนไลน 
3.พัฒนาผูประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาตามแนวทางการปฏิรูป
ระบบประเมินและประกันคุณภาพ
แนวใหม 
4.การติดตาม ตรวจสอบ ระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และประเมินคุณภาพภายในโดยตน
สังกัด 
5.พัฒนาสถานศึกษาที่ไมไดรับการ
รับรองการประกันคุณภาพภาย
นอกจาก สมศ. 

117,750 123,250 1.มีระบบรายงานประจําป
ของสถานศึกษาในสังกัด
แบบออนไลนใหครอบคลุม
ทุกมาตรฐานการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
2.ผูบริหารหรือครู
ผูรับผิดชอบสามารถเขียน
รายงานการประเมินตนเอง
ปการศึกษา 2560 ครบ 
145 โรงเรียน 
3.มีผูประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 
135 คน  
4.มีหนังสือสั่งการจาก 
สพฐ.ใหชะลอการติดตาม
จากตนสังกัด 
5.เนื่องจาก สมศ. ยังไมมี
นโยบายชัดเจนในการ
ประเมินภายนอก รอบ 4 
จาก สมศ. จึงชะลอการ
ออกไป รอความชัดเจนจาก 
สมศ. 
 

 เปนไป   
     ตามแผน 
 ไมเปนไป 
     ตามแผน 

20 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อการบริหารและการ
จัดการเรียนรูของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา 

นางวิไลวรรณ  ชินกร 
นางจิตราภรณ  คําสุวรรณ 

70,000 1.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรูอยาง
ตอเนื่องและทั่วถึง 

69,680 320 1.มีบริหารเว็บไซต 
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3 
www.mkarea3.go.th 
 
 

 เปนไป   
     ตามแผน 
 ไมเปนไป 
     ตามแผน 
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ที่ ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบโครงการ งบประมาณ กิจกรรมที่ดําเนินการแลว 
งบประมาณ 

ที่ใชไป 
คงเหลือ ผลการดําเนินกิจกรรม หมายเหตุ 

    2.พัฒนาบุคลากรดานระบบขอมูล
สารสนเทศเพื่อการศึกษา ใหกับ
ผูบริหาร/ครู/จนท.สารสนเทศ 
บุคลากรในสํานักงาน 

  2.มีระบบบริหารจัดการ
สํานักงาน SMART AREA 
และระบบฐานขอมูล 
3.มีการใหบริการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
สนง. 
4.มีขอมูลสารสนเทศเปน
ฐานเดียวกัน และโรงเรียน
ไดรับการจัดสรร
งบประมาณเงินอุดหนุนตาม
กําหนดครบทุกโรงเรียน 

 

21 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในโรงเรียน
ขนาดเล็ก 

นางวิไลวรรณ  ชินกร 50,000 ประชุมประชาพิจารณ  7  จุด 50,000 - สพป.มค.3 มีเครือขาย
โรงเรียนขนาดเล็กเรียนรวม
เพิ่มขึ้น 

 เปนไป   
     ตามแผน 
 ไมเปนไป 
     ตามแผน 
 

22 จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 และ
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 
2561-2564 

นางวิไลวรรณ  ชินกร 184,000 1.จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 
2.จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2561-
2564) 

127,339 56,661 1.จัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2560 ไดรอยละ 100 
2.จัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 
4 ป (พ.ศ. 2561-2564)
ไดรอยละ 80 

 เปนไป   
     ตามแผน 
 ไมเปนไป 
     ตามแผน 

23 อบรมเสริมสรางความรูความเขาใจ
ระบบควบคุมภายใน (ปรับปรุงใหม) 

นางปุณศยา  ภักดีบุรุษ 300,000 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตาม
ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ
ที่ผานมา 

300,000 - การรายงานผล 
1.สพป.มค.3 จัดสงเฉพาะ
แบบ ปอ.1 สพฐ./คตป.ศธ
และสตง.ภูมิภาคที่ 7 
2.สถานศึกษาจัดสงเฉพาะ
แบบ ปอ.1 สพป.มค.3 
และสตง.ภูมิภาคที่ 7  
จังหวัดขอนแกน 

 เปนไป   
     ตามแผน 
 ไมเปนไป 
     ตามแผน 
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ที ่ ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบโครงการ งบประมาณ กิจกรรมที่ดําเนินการแลว งบประมาณ 
ที่ใชไป 

คงเหลือ ผลการดําเนินกิจกรรม หมายเหตุ 

24 พัฒนางานประชาสัมพันธ นางพิศมัย  พาณิชยกุลโรจ 100,000 ผลิตสื่อแนะนําสํานักงานฯ  เผยแพร
ขอมูลขาวสารทางสื่อตาง ๆ จัด
ประชุมเครือขายประชาสัมพันธ 

100,000 - สํานักงานฯ มีการ
ประชาสัมพันธอยาง
ครอบคลุมและจัดระบบที่มี
ประสิทธิภาพ  สามารถ
เชื่อมโยงกับเครือขาย และ
สรางความสัมพันธอันดี
ระหวางหนวยงานของรัฐ
และประชาชน 

 เปนไป   
     ตามแผน 
 ไมเปนไป 
     ตามแผน 
 

25 ประชุมผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด นางพิศมัย  พาณิชยกุลโรจ 300,000 จัดประชุมผูบริหารสถานศึกษาใน
สังกัด เพื่อชี้แจงขอราชการและ
นโยบายเรงดวน 

300,000 - ผูอํานวยการโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3 ไดรับ
ขอมูลขาวสารอยางทั่วถึง 
 

 เปนไป   
     ตามแผน 
 ไมเปนไป 
     ตามแผน 
 

26 ตรวจสอบภายในและใหความรูเกี่ยวกับ
การเงิน  บัญชีและพัสดุโรงเรียน 

นางธัญญรัตน  พิมพาภรณ 50,000 1.กิจกรรมตรวจสอบหลักฐานการ
จายและตรวจสอบการบันทึกรายการ
ในระบบ GFMIS ไดแก บัญชีเงินสด 
เงินฝากธนาคาร เงินฝากคลังและ
ลูกหนี้ เงินทดรองราชการของ 
สพป.มค.3 
2.กิจกรรมใหความรูและแนะนําแนว
ปฏิบัติที่ถูกตองเกี่ยวกับการเงิน การ
บัญชี และพัสดุโรงเรียน 
3.กิจกรรมตรวจสอบโรงเรียนใน
สังกัด  จํานวน  25 โรงเรียน 

50,000 - 1.ตรวจสอบหลักฐานการ
จายของสํานักงานเขต ไม
เปนไปตามแผน  กําหนดไว
ถึงเดือนกรกฎาคม 2560 
แตตรวจสอบไดถึงเดือน
กุมภาพันธ 2560 
เนื่องจากกลุมการเงินฯ ไม
สงหลักฐานการจายมาให
ตรวจ 
2.ออกใหความรูเกี่ยวกับ
การเงิน บัญชี  และพัสดุ
โรงเรียน รวม 75 วัน  
146  โรงเรียน 
3.ไดทําการตรวจสอบการ
ใชจายเงินของโรงเรียนใน
สังกัด จํานวน 25 โรงเรียน   
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บทที่  4 
ผลการดําเนินงาน 

 

ในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่ผานมา มีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
 

1.ดานคุณภาพการจัดการศึกษา 
  1 .1  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่ อการประกันคุณภาพผู เรียน (NT)                 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที 3  ปการศึกษา  2559 
 

      ตารางที่ 3 แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผูเรียน 
(NT)  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที 3  ปการศึกษา  2559    
 

ความสามารถ 
ป กศ. 
2558 

 ป กศ. 2559 
พัฒนา 

เปรียบเทียบ 
ระดับประเทศ ระดับเขต ระดับประเทศ 

ดานภาษา 43.33 51.03 51.00 +7.70 +0.03 

ดานคํานวณ 39.54 38.66 36.99 -0.88 +1.67 
ดานเหตุผล 45.36 54.55 53.38 +9.19 +1.17 

เฉลี่ยรวมทุกดาน 42.74 48.08 47.13 +5.34 +0.96 
 

 จากตารางที่ 3  พบวาผลการประเมินในภาพรวมเมื่อเปรียบเทียบระหวางปการศึกษา 2558  กับ 
2559  เพิ่มขึ้น  เมื่อพิจารณารายดานพบวาดานเหตุผลพัฒนาการสูงที่สุด  ดานคํานวณคะแนนต่ําที่สุดและ
ลดลงจากปการศึกษา  2559  เมื่อเปรียบเทียบกับระดับประเทศ  พบวา  ทุกดานสูงกวาระดับประเทศ 
  

 1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา   ปที่ 
6    
 

            ตารางที่ 4 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)  ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่  6   ปการศึกษา  2559   
 

กลุมสาระสาระการเรียนรู 
    ป กศ. 
   2558 

ป กศ. 2559 
พัฒนา 

 เปรียบเทียบ
ระดับประเทศ    ระดับเขต      ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 47.48 53.37 52.98 +5.89 0.39 
คณิตศาสตร 40.09 37.12 40.47 -2.97 -3.35 
วิทยาศาสตร 40.68 40.04 41.22 -0.64 -1.18 
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 47.31 45.50 46.68 -1.81 -1.18 
ภาษอังกฤษ 33.94 28.71 34.59 -5.23 -5.88 

เฉลี่ยรวมทุกกลุมสาระ 41.90 40.95 43.19 -0.95 -2.24 
  

จากตารางที่  4  พบวาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ของนักเรียน                
ชั้นประถมศึกษาปที่  6   ปการศึกษา  2559  เมื่อเปรียบเทียบระหวางปการศึกษา  2558 กับ 2559 
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คะแนนเฉลี่ยโดยรวมลดลงจากปการศึกษา  2558  เมื่อพิจารณารายกลุมสาระการเรียนรู  พบวา กลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น นอกนั้นลดลง        
  โรงเรียนที่มีผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 สูงกวา
ระดับประเทศ (จากโรงเรียนที่เขาสอบ ทั้งหมด 143 โรงเรียน ) ดังนี้ 

1) คาเฉลี่ยทุกกลุมสาระ สูงกวาระดับประเทศ จํานวน  40 โรงเรียน 
2) คาเฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สูงกวาระดับประเทศ จํานวน 72 โรงเรียน 
3) คาเฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สูงกวาระดับประเทศ จํานวน 45 โรงเรียน 
4) คาเฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สูงกวาระดับประเทศ จํานวน 60 โรงเรียน 
5) คาเฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรูสังคมฯ สูงกวาระดับประเทศ จํานวน 54 โรงเรียน 
6) คาเฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ สูงกวาระดับประเทศ จํานวน 15 โรงเรียน 

 

  1.3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  
ปการศึกษา  2559 
    ตารางที่  5 แสดงแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ปการศึกษา  2559  
 

กลุมสาระสาระการเรียนรู 2558 
2559 

พัฒนา 
เปรียบเทียบ

ระดับประเทศ ระดับเขต ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 40.71 42.20 46.36 +1.49 ต่ํากวา 
คณิตศาสตร 27.34 24.25 29.31 -3.09 ต่ํากวา 
วิทยาศาสตร 33.04 32.12 34.99 -0.92 ต่ํากวา 
สังคมฯ 41.43 44.96 49.00 +3.53 ต่ํากวา 
ภาษาอังกฤษ 26.29 26.86 31.80 +0.57 ต่ํากวา 

เฉลี่ยรวมทุกกลุมสาระ 33.76 34.08 38.29 +0.32  

 
         จากตารางที่  5  พบวาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ของนักเรียน  
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ปการศึกษา  2559  เปรียบเทียบระหวางปการศึกษา  2558 กับ 2559    
คะแนนเฉลี่ยโดยรวมเพิ่มขึ้นจากปการศึกษา  2558   เมื่อพิจารณารายกลุมสาระการเรียนรู  พบวา        
กลุมสาระการเรียนรูที่มีคะแนนสูงขึ้นเรียงลําดับจากมากไปหานอย  ไดแกกลุมกลุมสาระการเรียนรูสังคม
ศาสนาและวัฒนธรรม  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย และกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) กลุมสาระการเรียนรูที่มีคะแนนลดลงมากที่สุดไดแกกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
และกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร   เมื่อพิจารณาคะแนนเปรียบเทียบกับคะแนนระดับประเทศ  พบวา  
โดยรวมและทุกกลุมสาระการเรียนรูคะแนนต่ํากวาระดับประเทศ  โดยกลุมสาระการเรียนรูที่มีคะแนนต่ํากวา
ระดับประเทศมากที่สุดไดแก  กลุมสาระการเรียนรูภาษาภาษาตางประเทศ (อังกฤษ) และกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทยโรงเรียนที่มีผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  สูงกวา
ระดับประเทศ (จากโรงเรียนที่เขาสอบ ทั้งหมด 31  โรงเรียน ) ดังนี้ 
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1) คาเฉลี่ยทุกกลุมสาระ สูงกวาระดับประเทศ จํานวน  2 โรงเรียน คือ โรงเรียนกระบาก
วิทยาคาร และโรงเรียนบานหวยแคนโนนสูง 

2) คาเฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สูงกวาระดับประเทศ จํานวน 5 โรงเรียนไดแก
โรงเรียนบานกระบากวิทยาคาร โรงเรียนบานหวยแคนโนนสูง โรงเรียนบานหนองกุง  
โรงเรียนบานแพงหนองเหนือ และโรงเรียนบานเลิงใต 

3) คาเฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สูงกวาระดับประเทศ จํานวน 3 โรงเรียน 
ไดแกโรงเรียนกระบากวิทยาคาร โรงเรียนบานขามเปย และโรงเรียนบานหนองแวงสห
คามวิทย  

4) คาเฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สูงกวาระดับประเทศ จํานวน 3 โรงเรียน ได
แด โรงเรียนบานแหบริหารวิทย  โรงเรียนบานกอกหนองผือ และโรงเรียนชุมชุนบานกุด
ปลาดุก 

5) คาเฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรูสังคมฯ สูงกวาระดับประเทศ จํานวน 4 โรงเรียน ไดแก
โรงเรียนบานกอกหนองผือ  โรงเรียนบานหวยแคนโนนสูง โรงเรียนบานทัพมาดอนหัน
แวงวิทยา และโรงเรียนบานหนองโกวิทยกิจ 

6) คาเฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ สูงกวาระดับประเทศ จํานวน  - โรงเรียน 
 

  1.4 ดานการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
             ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  
เขต 3 ไดดําเนินโครงการ/กิจกรรม ตาง ๆ เพื่อใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมเรียนรูใหกับนักเรียนไดเรียนรูและฝก
ปฏิบัติ ไดแก  
    1.4.1 โครงการพุทธบุตรพุทธธรรมนําทางชีวิตบวชเฉลิมพระเกียรติเทิดไทองคราชัน ปที่ 7 เปน
โครงการบวชสามเณร ใหกับนักเรียนชาย และบวชศีลจาริณี ใหกับนักเรียนหญิง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  
เพื่อขัดเกลาอุปนิสัยและปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม รูจักการนําหลักธรรมไปใชในการดําเนินชีวิต หางไกลยา
เสพติด  
    1.4.2 โครงการ/กิจกรรม ที่สงเสริมการปฏิบัติตามคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ไดแก  

            1) โครงการสนับสนุน สงเสริมการจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี   เพื่อใหลูกเสือ-เนตรนารี 
ไดฝกความอดทนความมีระเบียบวินัย รูจักชวยตัวเอง รูจักอยูและทํางาน รวมกับผูอื่นเปนพลเมืองดี  รูจัก
ชวยเหลือสังคมดวยความเต็มใจ  เพื่อใหลูกเสือเนตรนารีไดพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจากประสบการณตรง
และเรียนรูเพิ่มเติม 

            2) กิจกรรมพัฒนางานสภานักเรียน ซึ่งเปรียบเสมือนเวทีสําหรับฝกใหนักเรียนเปนนัก
ประชาธิปไตยอยางแทจริง คือ รูจักการเปนผูให ผูรับ ผูนําและผูตามที่ดี มีความรับผิดชอบในหนาที่และเปน
ประโยชนในการปกครองโดยชวยแบงเบาภาระของครูไดเปนอยางมาก อีกทั้งยังเปนกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิด
การเรียนรูและเขาใจวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย มุงเนนใหเด็กคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน เปนสมาชิกที่ดีของ
สังคม และสงเสริมความสามัคคีในหมูคณะ อีกทั้งสงเสริมการเรียนการสอนตามหลักสูตรปจจุบันที่มุงเนนความ
เปนไทย ความเปนพลเมืองที่ดีของชาติ  

   3 ) โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนและการเรียนรู
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  ในปงบประมาณ พ.ศ.2560 มีโรงเรียนเขารับกรประเมิน 24 โรงเรียน 
ผานการประเมิน จํานวน  16 โรงเรียน 
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           5 ) โรงเรียนปลอดขยะ (Zero  Waste School)  เปนโครงการเพื่อมุงเนนการสราง
จิตสํานึกและมีวินัยในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอยางเปนระบบครบวงจร และมีความยั่งยืนในสถานศึกษา 
และชุมชน    
 

    1.5 ผลการแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จํานวน 134 กิจกรรม   
    ไดเหรียญทอง    จํานวน  78   กิจกรรม ( ชนะเลิศ  5 รายการ ) 
    ไดเหรียญเงิน     จํานวน  29  กิจกรรม 
    ไดเหรียญทองแดง    จํานวน  20  กิจกรรม 
    ไดเขารวมกิจกรรม    จํานวน    7  กิจกรรม 
  

2. ดานโอกาสทางการศึกษา 
      2.1 อัตราการออกกลางคันของนักเรียนมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ปการศึกษา 2559     
ขอมูล วันที่  31 มีนาคม 2560  ระดับประถมศึกษาไมมีนักเรียนออกกลางคัน ระดับมัธยมศึกษาตอนตนมี
นักเรียนออกกลางคัน จํานวน 9 คน จากนักเรียน 2,094 คน คิดเปนรอยละ 0.42  และคิดจากภาพรวม
นักเรียนประถมและมัธยมศึกษาตอนตน 14,801 คน คิดเปนรอยละ 0.06  สพป.มหาสารคาม เขต 3 ได
ดําเนินโครงการ/ กิจกรรมเพื่อแกไขปญหา ดังนี้ 

                     1) การจัดอบรมกิจกรรมอบรมนักเรียน : เพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor)  
เพื่อใหมีการผนึกพลังการมีสวนรวมรับผิดชอบของผูเกี่ยวของทุกฝายโดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่ใกลชิด เขาถึง และ
เขาใจนักเรียนมากที่สุดพวกหนึ่งคือ เพื่อนนักเรียนดวยกันเองและครูที่ปรึกษาคอยเปนพี่เลี้ยงอยูเคียงขาง
นักเรียนกิจกรรมนี้สามารถเขาถึงการตระหนักรูคุณคาของตนเอง  
      2)โครงการอบรมคายทักษะ “พลังเด็กพลังเยาวชนและแกไขปญหายาเสพติดใน 
สถานศึกษานักเรียนที่เขารับการอบรมสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชในการดํารงชีวิตรวมกับชุมชน และสังคม
ไดอยางปลอดภัย และมีความสุข 
  3) โครงการอบรมลูกเสือตานภัยยาเสพติด จัดอบรมใหนักเรียนในสังกัดไดมีความรู ความ
เขาใจ และความตระหนักถึงภัยอันตราย และความเสี่ยงที่เกิดจากปญหายาเสพติด เพื่อใหผูเขารับการ
ฝกอบรมเกิดการเรียนรูและรูจักสรางเสริมทักษะชีวิตโดยการใชกระบวนการของลูกเสือมาปรับใชในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันเพื่อปองกันตนเองใหหางไกลจากยาเสพติด 
     4) โครงการ 1 เดือนสําคัญ 1 วันพิเศษ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3 มีการจัดระดมทรัพยากร เพื่อเปนทุนการศึกษาสําหรับ นักเรียนที่มีความขาดแคลน และ
ดอยโอกาสทางการศึกษาโดยไดรับการสนับสนุน ชวยเหลืออยางทั่วถึงและเปนธรรม จากการดําเนินโครงการ
หนึ่งเดือนสําคัญ หนึ่งวันพิเศษ (ทําบุญวันเกิดหรือวันพิเศษเพื่อการศึกษา)  ในป งบประมาณ พ.ศ.2560  มี
การบริจาคทุนสําหรับนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย จํานวน 5 ราย จํานวน 12,000 บาท บริจาคใหครอบครัวที่
เด็กนักเรียนจมน้ําตาย  4 ราย จํานวน 11,000 บาท และมอบทุนสําหรับเด็กนักเรียนที่ถูกครอบครัวทอดทิ้ง 
3 ราย จํานวน  5,000 บาท รวมทั้งสิ้น 28,000 บาท 
 
3 ดานการบริหารจัดการ 
    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 มีการกําหนดนโยบาย 
และมีแนวทางการติดตามที่ชัดเจนทําใหผูเกี่ยวของมีความเขาใจและปฏิบัติไดตรงกัน บุคลากรที่เกี่ยวของ 
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มีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย แนวทางดําเนินงานรวมกัน สถานศึกษามีแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
บุคลากรมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานสถานศึกษาไดรับการสงเสริมและพัฒนาการดําเนินงานดังนี้ 
 

   3.1   โรงเรียนขนาดเล็ก 

     3.1.1 ดานการบริหารจัดการ   
                           ในปงบประมาณ พ.ศ.2560 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม 
เขต 3 มีโรงเรียนขนาดเล็ก (มีนักเรียน 0-120 คน) จํานวน 94 โรงเรียน มีการบริหารจัดการ ดังนี้ 
                        1) โรงเรียนตามโครงการโรงเรียนใกลบาน (แมเหล็ก) จํานวน 1 โรงเรียน คือโรงเรียนบาน
หนองหอย ( ปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปน โรงเรียนหนองหอยน้ําจอย คุรุราษรังสรรค) มีโรงเรียนมาเรียนรวม 1 
โรงเรียน คือโรงเรียนบานน้ําจอย 

2) โรงเรียนเครือขายเรียนรวม ปการศึกษา 2560  มีโรงเรียนเรียนรวม ดังนี้ 
             2.1)เครอืขายโนนโพนปอ ประกอบดวย โรงเรียนบานโนนคัดเคาคุยกอก , โรงเรียน

บานโพนทอง และโรงเรียนบานปาปอ เปนการเรียนรวมทุกชั้นเรียน 

      2.2)โรงเรียนบานเมืองเพ็งนํานักเรียนทุกชวงชั้นนักเรียนไปเรียนรวมที่โรงเรียนบาน

โจดบัวบาน 

      2.3).โรงเรียนบานกูทอง นํานักเรียนบางชั้นไปเรียนรวมที่โรงเรียนบานขามเปย 

      2.4) โรงเรียนบานโคกขานํานักเรียนบางชั้นไปเรียนรวมที่โรงเรียนบานจานโนนสูง 

                   3) การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปการศึกษา 2560 สพป.มหาสารคาม เขต 3 ได

ประกาศเลิกสถานศึกษา  จํานวน 2 โรง คือ โรงเรียนบานทากระเสริม และโรงเรียนบานน้ําจอย 

3.1.2 ดานคุณภาพการศึกษา 
                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 สงแสริมสนับสนุน 
 จัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (Distance Learning Television ; DLTV) และผานโครงขาย
อินเทอรเน็ตความเร็วสูง (Distance Learning Internet Solution ; DLIS) เพื่อแกปญหาการขาดแคลนครูใน
โรงเรียนขนาดเล็กครูไมครบชั้นเรียนและมีครูไมตรงสาขาวิชา โดยในปการศึกษา 2559 โรงเรียนขนาดเล็ก 
สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) สูงกวาคาเฉลี่ยของประเทศ  ไดรับเกียรติบัตร จาก สพฐ . จํานวน  25 โรงเรียน  และ มีโรงเรียน
ขนาดเล็ก ไดรับรางวัลโรงเรียนที่มีผลการสอบ ระดับชาติ O-NET กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สูงกวา
ระดับประเทศ 3 ปการศึกษาตอเนื่อง (ปการศึกษา 2556-2559) ไดแก โรงเรียนบานโชคชัย 
 

          3.2 การประกันคุณภาพการศึกษา 
  โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต  3   มีผลการ
ประเมินคุณภาพภายในจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษาผานเกณฑ รอยละ 100  สถานศึกษาที่เขารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 ระดับการศึกษา
ขั้นพืน้ฐานไดรับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา จํานวน 107 โรง จากการ
เขารับการประเมิน 147 โรง คิดเปนรอยละ 72.79  
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4. ดานการดําเนินงานตามนโยบายและจุดเนน 
   

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
หนวย
นับ 

เปาหมาย 
ป 2560 

ผลการ
ดําเนินงาน 

สูงกวา/
ต่ํากวา

เปาหมาย 
ยุทธศาสตรที่ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียน
การสอน 

    

1 รอยละของสถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษา
ที่เหมาะสมกับผูเรียนสอดคลองหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

รอยละ 100 100 ตาม
เปาหมาย 

2 รอยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่
อานออกเขียนได 

รอยละ 100 96.17 ต่ํากวา 

3 รอยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 -4 
อานคลองเขียนคลอง 

รอยละ 100 100 ตาม
เปาหมาย 

4 คาเฉลี่ยรอยละของผูเรียนประถมศึกษาปที่ 3 
ของการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (NT) เพิ่มขึ้น ไมนอยกวารอยละ 5 

รอยละ 5 5.34 สูงกวา 

5 คาเฉลี่ยรอยละของผูเรียนชั้น ป.6 , ม.3 ของ
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
กลุมสาระหลัก 5 รายวิชา โดยรวมเพิ่มขึ้นไม
นอยกวารอยละ 5 

รอยละ 5 ป.6 -2.27 
ม.3 -4.21 

ต่ํากวา 

6 รอยละ ของเด็กดอยโอกาสมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตร 

รอยละ 90 99.94 สูงกวา 

7 รอยละของสถานศึกษากลุมเปาหมาย
ดําเนินการตามแนวทางนโยบาย “ลดเวลา
เรียนเพิ่มเวลารู” 

รอยละ 100 100 ตาม
เปาหมาย 

8 รอยละของผูเรียนที่มี คุณธรรม จริยธรรม ตาม
คานิยมหลักของคนไทย 12ประการ 
สอดคลองตามชวงวัย 

รอยละ 100 100 ตาม
เปาหมาย 

9 รอยละ ของสถานศึกษาที่นําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงประยุกตใชในสถานศึกษา 

รอยละ  100 83.70 ต่ํากวา 

10 รอยละของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมเสริมสราง
ประชาธิปไตย 

รอยละ  100 100 ตาม
เปาหมาย 

11 รอยละ ของผูเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

รอยละ 100 100 ตาม
เปาหมาย 

12 รอยละ ของผูเรียนปองกันตนเองใหหางไกลยา
เสพติดและแกไขปญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 

รอยละ 100 94.34 ต่ํากวา 
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ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
หนวย
นับ 

เปาหมาย 
ป 2560 

ผลการ
ดําเนินงาน 

สูงกวา/
ต่ํากวา

เปาหมาย 
13 รอยละของผูเรียนระดับปฐมวัยมีความพรอม

เขาเรียนชั้น ป.1 และมีพัฒนาตามชวงวัย 
รอยละ 100 94.61 ต่ํากวา 

14 รอยละของสถานศึกษาที่มีระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนและลดพฤติกรรมเสี่ยง 

รอยละ 100 100 ตาม
เปาหมาย 

15 รอยละ ของผูเรียนมีทักษะการใชภาษาอังกฤษ
ในการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการ
แกปญหา ทักษะชีวิต และทักษะในการใช
เทคโนโลยี 

รอยละ 100 99.24 ต่ํากวา 

ยุทธศาสตรที่  2 การผลิตและพัฒนาครู 
 
1 รอยละของศึกษานิเทศกไดรับการพัฒนา

มาตรฐานวิชาชีพ 
รอยละ 100 100 ตาม

เปาหมาย 
2 รอยละของครูและบุคลการทางการศึกษาไดรับ

การพัฒนาดวยระบบ TEPE Online 
รอยละ 100 38.90 ต่ํากวา 

3 รอยละของครูไดรับการพัฒนาวิชาชีพตาม
สมรรถนะของสายงาน 

รอยละ 90 55.23 ต่ํากวา 

4 รอยละของบุคลากรทางการศึกษา 38 ค(2) 
ไดรับการพัฒนาตามสมรรถนะสายงาน 

รอยละ 90 100 สูงกวา 

5 รอยละของหนวยงานในสังกัดมีแผนอัตรากําลัง
เพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล  

รอยละ ม ี ม ี ตาม
เปาหมาย 

ยุทธศาสตรที่ 3 การทดสอบ การประเมิน ประกันคุณภาพและพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
 
1 รอยละของสถานศึกษามีระบบทดสอบเพื่อ

ประเมินผานหรือซ้ําชั้นใน ป.3, ป.6 และ ม.3 
รอยละ 100 ไมมีการ

ประเมินซ้ํา 
- 

2 รอยละของสถานศึกษาไดรับการพัฒนาระบบ
การประเมินคุณภาพผูเรียนระดับการศึกษา
ภาคบังคับ ที่มีมาตรฐานเทียบเทานานาชาติ 

รอยละ 100 100 ตาม
เปาหมาย 

3 รอยละของสถานศึกษากลุมเปาหมายจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชแบบ STEM 
Education 

รอยละ 100 100 ตาม
เปาหมาย 

4 รอยละของสถานศึกษามีระบบการวัดผล 
ประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมกับผูเรียน 

รอยละ 100 100 ตาม
เปาหมาย 

5 รอยละของสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพ
ภายในที่เขมแงพรอมรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

รอยละ 100 100 ตาม
เปาหมาย 
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ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
หนวย
นับ 

เปาหมาย 
ป 2560 

ผลการ
ดําเนินงาน 

สูงกวา/
ต่ํากวา

เปาหมาย 
6 รอยละ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีคลัง

ความรู คลังขอสอบ การวัดผล ประเมินผลการ
เรียนรูผูเรียน 

รอยละ ม ี ม ี ตาม
เปาหมาย 

ยุทธศาสตรที่ 4  การผลิตพัฒนากําลังคนและงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของการพัฒนา
ประเทศ 
1 รอยละของผูเรียนที่จบการศึกษาในระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน ไดรับการศึกษาตอ ตาม
ความถนัดและความสนใจ 

รอยละ 95 92.47 ต่ํากวา 

2 รอยละ ของผูเรียนระดับมัธยมศึกษา คนพบ
ความถนัด ความสนใจ และมีทัศนคติที่ตอการ
ประกอบอาชีพ 

รอยละ 90 100 สูงกวา 

3 รอยละ ของหนวยงานทุกรดับมีการวิจัยที่
สามารถนําไปใชได 

รอยละ ม ี ม ี ตาม
เปาหมาย 

ยุทธศาสตรที่ 5  ICT เพื่อการศึกษา 
 
1 รอยละของหนวยงานมีระบบ ICT เพื่อ

การศึกษาเหมาะสมกับผูเรียน 
รอยละ 100 100 ตาม

เปาหมาย 
2 รอยละของหนวยงานทุกระดับมีระบบขอมูล

สารสนเทศ 
รอยละ 100 100 ตาม

เปาหมาย 
3 รอยละ ของสถานศึกษาใชรูปแบบ DLTV , 

DLIT ,ETV ไดเหมาะสมกับการเรียนรูของ
ผูเรียน 

รอยละ 100 100 ตาม
เปาหมาย 

ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการ 
 
1 ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับการศึกษาอยาง

ทั่วถึงและมีคุณภาพ 
รอยละ 100 100 ตาม

เปาหมาย 
2 อัตราการออกกลางคันไมเกินรอยละ 0.2 

 
รอยละ >0.2 0.06 ต่ํากวา 

3 จํานวนโรงเรียนขนาดเล็กในสํานักงานเขตพื้นที่
ลดลง (นักเรียนต่ํากวา 40 คน ลงมา) 

รอยละ 100 11.77 ต่ํากวา 

4 รอยละของเด็กดอยโอกาสและเด็กพิการไดรับ
การพัฒนาทักษะอาชีพ 

รอยละ 80 100 สูงกวา 

5 รอยละของผูเรียนที่มีความตองการพิเศษไดรับ
การสงเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพเปน
รายบุคคล 

รอยละ 80 100 สูงกวา 
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ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
หนวย
นับ 

เปาหมาย 
ป 2560 

ผลการ
ดําเนินงาน 

สูงกวา/
ต่ํากวา

เปาหมาย 
6 รอยละของเด็กพิการที่ผานเกณฑการพัฒนา

สมรรถภาพตามแผนการศึกษาเฉพาะ
รายบุคคล 

รอยละ 100 100 สูงกวา 

7 รอยละของสถานศึกษาใชทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพ 

รอยละ 100 100 ตาม
เปาหมาย 

8 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3 มีผลการประเมิน ระดับดี
มากขึ้นไป 

ระดับ ระดับ 
ดีมาก 

ดีมาก ตาม
เปาหมาย 

10 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3 มีผลการประเมินตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการระดับดีมากขึ้นไป 

ระดับ ระดับดี
มาก 

ดีมาก ตาม
เปาหมาย 

 
5. รางวัลและเกียรติบัตรที่ไดรับ 

 1.โรงเรียนที่ผานการประเมินเขารับตราพระราชทาน “บานวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย ”  
ปการศึกษา  2559  จํานวน  33 โรงเรียน 

        2.มีนักเรียนไดรับเกียรติบัตรจาก สพฐ. ไดคะแนนเต็มจากการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ   
(NT)  ปการศึกษา  2559  ดังนี้ 
 2.1 โรงเรียนบานแพงหนองเหนือ เด็กหญิงชญาดา  คุมพุม  ความสามารถดานภาษา 
(Literacy) 
 2.2 โรงเรียนบานทิพโสต เด็กหญิงอภิญญา  กองเกิด ความสามารถดานคํานวณ (Name racy) 
       2.3 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตราภาพที่ 209   จํานวน 2 คน คือ เด็กหญิงบุญยะฎา มัชฌิมา 

และ เด็กหญิงสุวรรณี ศิลมัย  ความสามารถดานเหตุผล(Reasoning Abilities) 
       2.4 โรงเรียนบานแพงหนองเหนือ เด็กหญิงชญาดา คุมพุม  ความสามารถดานเหตุผล
(Reasoning Abilities) 
                 2.5 โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย  จํานวน 2 คน คือ เด็กชายภาณุพงศ  ทับผา และเด็กชาย    
วัชรพงบ บุญยิ่ง  ความสามารถดานเหตุผล(Reasoning Abilities) 
        3.โรงเรียนบานวังโพน ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับประเทศ กลุม A โรงเรียนระดับกอน
ประถม ) โรงเรียนดําเนินการปลอดขยะ (Zero  Waste School) ป 2560 
จากกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม  
        4.โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209  ไดรับโลรางวัลดีเดนและประกาศนียบัตรเกียรติยศ  
“สถานศึกษาปลอดภัย และสุขอนามัยดี ประจําป 2560” จาก กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการ
คุมครองแรงงาน 
        5.โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 ไดรับเกียรติบัตรโรงเรียนตนแบบสภานักเรียน ระดับภูมิภาค 
ประเภทโรงเรียนประถมศึกษา ประจําป 2560 
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        6. ผลการแขงขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 66 ปการศึกษา  2559 
 6.1 รางวัลระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
   1) โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแขงขนัปริศนา
สรางสรรควรรณคดีไทย ป.1-ป.3 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
       2) โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแขงขันกิจกรรม
สภานักเรียน ป.1-ป.6  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
       3) โรงเรียนบานหนองซอน รางวัลเหรียญทองชนะเลิศกิจกรรมนักเรยีนเพื่อนที่ปรึกษา  (YC : 
Youth Counselor) ม.1-ม.3  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
       4) โรงเรียนบานหนองซอน รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่  1 การแขงขันกิจกรรม
สภานักเรียน ป.1-ม.3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
   5) โรงเรียนบานทัพมาดอนหันแวงวิทยา รางวัลเหรียญทองรองชนเลิศอันดับที่ 2  การ
แขงขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6  ดานศิลปวัฒนธรรมอีสาน 
 6.2 รางวัลระดับประเทศ 
   1) โรงเรียนบานหนองซอน รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่
ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
   2) โรงเรียนบานหนองซอน รางวัลเหรียญทอง อันอับที่ 9  การแขงขันกิจกรรมสภานักเรียน 
 ป.1-ม.3  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
   3) โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 12 การแขงขันกิจกรรม
สภานักเรียน ป.1-ป.6  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
   4) โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 รางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ 4 การแขงขันปริศนา
สรางสรรควรรณคดีไทย ป.1-ป.3 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
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บทที่  5 
สรุปผลการดําเนินการและขอเสนอแนะ 

 
ปญหา 
 1. ครูผูสอน  ขาดความรู  ทักษะ  และประสบการณในการออกขอสอบวัดพฤติกรรมการเรียนรูขั้นสูง  
เชน  การวิเคราะห  สังเคราะห  การะประเมิน  และการคิดสรางสรรค  ซึ่งขอสอบ  O-NET และ NT  เปน
ขอสอบวัดระดับพฤติกรรมการเรียนรูขั้นวิเคราะหขึ้นไปเปนสวนใหญ  จึงทําใหผูเรียนไมสามารถทํา
แบบทดสอบได  สงผลใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคอนขางต่ํา 
 2. จํานวนโรงเรียนขนาดเล็กมีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกป  สงผลใหเกิดตนทุนในการบริหารจัดการศึกษา 
 3. การพัฒนาทักษะในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของบุคลากรในสํานักงานยังไมไดผลเปนที่
นาพอใจ  เนื่องจากบุคลากรยังขาดความตระหนักถึงความสําคัญของการใชภาษาอังกฤษ 
 4. เนื่องจากในปงบประมาณ  พ.ศ. 2560  มีปญหาทางดานนโยบาย  มีการปรับเปลี่ยนนโยบายที่
สําคัญดานการบริหารงานบุคคล  ทําใหการขับเคลื่อนนโยบายตามกลยุทธจุดเนนบางโครงการไมไดดําเนินการ
หรือดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว 
 
ขอเสนอแนะ 
 1. ครูผูสอนควรวิเคราะหแนวโนม  ของมาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ที่ใชในการออกขอสอบ  O-NET และ NT  
และนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน 
 2. ครูผูสอนควรนําแนวทางการนําผลการทดสอบไปใชในการจัดการเรียนการสอน  ของ สทศ. ไปใช
ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
 3. จัดกิจกรรมในรูปแบบตาง ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์โดยการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา  การวิจัย  เพื่อพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา  และพัฒนาครูทั้งระบบใหเต็มตามศักยภาพ 
 4. จัดทําประชาพิจารณ  ลงพื้นที่ใหความรูกับทุกภาคสวน  ทั้งผูปกครอง  นักเรียน  คณะกรรมการ
สถานศึกษา  ผูนําชุมชน  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  รวมทั้งสอบถามความพึงพอใจของผูมีสวนไดเสีย  
เพื่อใหสามารถบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กโดยการรวมเรียนรวมสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 5. การดําเนินการจะตองดําเนินอยางตอเนื่อง  ใหเกิดเปนรูปธรรม  โดยอาศัยความรวมมือจากทุก
ฝายที่เกี่ยวของ 
 6. ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษใหบุคลากร  ใหบุคลากรในสํานักงานเพื่อเหมาะสมกับ
เวลา  ความสนใจและงบประมาณ 
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คณะทํางาน 

 

ที่ปรึกษา 

1. นายชัยณรงค  แสงคํา  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 

2. นายสิทธิชัย  สมเดช  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

มหาสารคาม เขต 3 

3. นายปญญา  สาระกุมาร รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

มหาสารคาม เขต 3 

 

ผูสนับสนุนขอมูล 

 ผูอํานวยการกลุมทุกกลุม และบุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 

คณะผูจัดทํา  (รวบรวมขอมูล  เรียบเรียง  และจัดทํารูปเลม) 

1. นางวิไลวรรณ  ชินกร  ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน 

2. นางจิตราภรณ  คําสุวรรณ ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

3. นายวิระ  โสธิฤทธิ ์ นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

4. นางสาวอัญชลี  สองสพ นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

5. นางสาวกรรณิการ  ศิริแกว เจาหนาที่ธุรการ 

6. นายธนพัฒน  พันธฤทธิ์ เจาหนาที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร 

 
 
 
 
 


