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ค ำน ำ 
  

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 3  ได้จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ  
ขั้นพ้ืนฐำน  5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564)  ฉบับนี้ขึ้น  เพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทำงกำรด ำเนินงำน ของหน่วยงำนและ
สถำนศึกษำในสังกัด   ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ.2560 -2579 ) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ 20 
ปี ( พ.ศ.2560 2579) นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
พ้ืนฐำน และสภำพ ปัจจุบัน ปัญหำ และควำมต้องกำรของสถำนศึกษำ ในสังกัด โดยเกิดจำกควำมร่วมมือ 
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลำยฝ่ำย ทั้งประธำนศูนย์พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม ศึกษำนิเทศก์ 
เจ้ำหน้ำที่ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ คณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ  
 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 3  ขอขอบคุณทุกท่ำนที่มีส่วนร่วมใน
กำรจัดท ำ และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 5 ปี  (พ.ศ.2560 -2561 )ฉบับนี้ จะเป็น
เครื่องมือให้องค์กร สถำนศึกษำ หน่วยงำนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับ ได้ใช้เป็นกรอบแนวทำง ทิศทำง ในกำร
จัดกำรศึกษำและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ให้สอดคล้องร้อยรัดไปในทิศทำงเดียวกัน สำมำรถน ำไปสู่กำรปฏิบัติได้
อย่ำงเป็นรูปธรรม ประสบผลส ำเร็จตำมที่คำดหวัง และเป็นที่พึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 
สภำพกำรจัดกำรศึกษำ 

 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 3 เป็นหน่วยงำนที่อยู่ภำยใต้ 
กำรก ำกับดูแลของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น พ้ืนฐำน  มีอ ำนำจหน้ำที่ตำมประกำศ
กระทรวงศึกษำธิกำร เรื่องกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ  
พ.ศ.2560   ประกำศ ณ วันที่  22 พฤศจิกำยน   พ.ศ.2560  ข้อ 5 ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมี 
อ ำนำจหน้ำที่ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมอ ำนำจำหน้ำที่ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำตำมกฎหมำยว่ำด้วย
ระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร และมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 
 1. จัดท ำนโยบำย  แผนพัฒนำ และมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้สอดคล้องกับ
นโยบำย มำตรฐำนกำรศึกษำ  แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  และควำมต้องกำรของ
ท้องถิ่น 
  2. วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำ และหน่วยงำนในเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ  และแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณท่ีได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบ  รวมทั้งก ำกับ ตรวจสอบ 
ติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว 
 3. ประสำน  ส่งเสริม สนับสนุน  และพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 4. ก ำกับ  ดูแล  ติดตำม  และประเมินผลสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 5. ศึกษำ  วิเครำะห์  วิจัย  และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 6. ประสำนระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำง ๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล  เพื่อส่งเสริม สนับสนุนกำร 
จัดและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 7. จัดระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ  และประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 8. ประสำน  ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชน องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งบุคคล  องค์กรชุมชน  องค์กรวิชำชีพ  สถำบันศำสนำ  สถำนศึกษำประกอบกำร 
และสถำบันอ่ืนที่จัดกำรศึกษำรูปแบบที่หลำกหลำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 9. ด ำเนินกำรและประสำน  ส่งเสริม  สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำในเขต 
พ้ืนที่กำรศึกษำ 
 10. ประสำน ส่งเสริม กำรด ำเนินกำรของคณะกรรมกำร  คณะอนุกรรมกำร และคณะท ำงำน
ด้ำนกำรศึกษำ 

  11. ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐ  เอกชน   
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 12.ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ
มอบหมำย 
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สภำพทั่วไป 
 
1. ที่ตั้ง  

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 3  ตั้งอยู่เลขที่ 354 หมู่ที่ 2     
ต ำบลหัวขวำง อ ำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหำสำรคำม บนที่รำบสูงโครำชเป็นพื้นที่ก่ึงกลำงภำคอีสำน 
เรียกว่ำ สะดืออีสำน  อยู่ทำงทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดมหำสำรคำม ห่ำงจำกตัวจังหวัด
มหำสำรคำม ประมำณ 28  กิโลเมตร อ ำเภอโกสุมพิสัยมีพ้ืนที่จ ำนวน 827.876 ตำรำงกิโลเมตร   

 
2. อำณำเขต 
   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 3 มีพ้ืนที่ครอบคลุม 4 อ ำเภอ      
34 ต ำบล   479 หมู่บ้ำน   มี อำณำเขตติดต่อ  ดังนี้ 
           ทิศเหนือ  ติดต่อกับอ ำเภอเชียงยืน และอ ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหำสำรคำม 
           ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ ำเภอกันทรวิชัย และอ ำเภอเมืองมหำสำรคำม 
           ทิศใต้  ติดต่อกับอ ำเภอบรบือ  อ ำเภอกุดรัง  จังหวัดมหำสำรคำม 
           ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ ำเภอบ้ำนแฮด  และอ ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
 
3.  ภูมิประเทศ 

 พ้ืนที่อ ำเภอโกสุมพิสัย  เป็นที่รำบสูง  พ้ืนที่เป็นคลื่น ลุ่ม ๆ  ดอนๆ  ไม่มีภูเขำ มีแม่น้ ำชี
ไหลผ่ำนแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 2  ส่วน พ้ืนที่ด้ำนตะวันออกเฉียงเหนือ และทิศเหนือของแม่น้ ำชี เป็นที่รำบลุ่ม
ส่วนมำกเป็นดินเหนียวปนทรำยชำวบ้ำนเรียกว่ำขำทำม พ้ืนที่ทิศใต้และตะวันตกเฉียงใต้ของแม่น้ ำชี บริเวณ
ใกล้แม่น้ ำเป็นที่รำบลุ่ม ดินเหนียวปนทรำยเรียกว่ำขำทำม  แต่พื้นที่ที่ไกลออกไปจำกแม่น้ ำชี พื้นที่ส่วนมำก
เป็นดินทรำยแห้งแล้งชำวบ้ำนเรียกว่ำขำโคกพ้ืนที่บำงส่วนจะเป็นเนินสูงสลับกับที่ลุ่มเหมือนลูกคลื่น 
 

 
4. สภำพกำรปกครองพื้นที่/ประชำกร 
 ตำรำงที่  1  แสดงข้อมูลสภำพกำรปกครอง พื้นที่/ประชำกร  

อ ำเภอ 

กำรปกครอง 
พ้ืนที่ 

ตำรำง กม. 
ประชำกร 

(คน) 
ระยะห่ำง

จำก
จังหวัด 

จ ำนวน
ต ำบล 

จ ำนวน
หมู่บ้ำน 

เทศบำล อบต. 

โกสุมพิสัย 28 17 231 1 17 827.876 111,012 
เชียงยืน 50 8 116 2 7 289.00 56,477 
กุดรัง 40 5 85 - 5 267.00 37,259 
ชื่นชม 75 4 47 2 2 113.00 24,945 

รวม 34 479 5 31 1,496.876 229,693 
ข้อมูลประชำกร ณ ธันวำคม  2560 
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ข้อมูลพื้นฐำนทำงกำรศึกษำ 
 

ข้อมูลทั่วไป 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 3  จัดตั้ งขึ้นตำมประกำศ
กระทรวงศึกษำธิกำร  เรื่อง  ปรับปรุงแก้ไขกำรก ำหนดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และก ำหนดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
เพ่ิมเติม พ.ศ. 2551  ลงวันที่  18  มกรำคม  2551  มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  4  กุมภำพันธ์  2551      
จัดกำรศึกษำ 3 ระดับ ประกอบด้วย  ระดับปฐมวัย  ระดับประถมศึกษำและระดับมัธยมศึกษำตอนต้นตำม
โครงกำรขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ ด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำตำมนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  มีอ ำเภอในเขตบริกำร 4  อ ำเภอ ประกอบด้วย อ ำเภอโกสุมพิสัย  อ ำเภอเชียงยืน 
อ ำเภอกุดรัง และอ ำเภอกุดรัง 
 
ข้อมูลพื้นฐำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 3 

ตำรำงที่  2  แสดงข้อมูลจ ำนวนบุคลำกร 

รำยกำร จ ำนวน/หน่วย 
1.ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 
  1.1 หนว่ยงำน/กลุ่ม 
  1.2 โรงเรียนในสังกัด 

 
         8   กลุ่ม 
      145  โรงเรียน 

2.ห้องเรียน     1,368 ห้อง   
3.นักเรียน 
       3.1 ก่อนประถมศึกษำ 
       3.2 ประถมศึกษำ 
       3.3 มัธยมศึกษำตอนต้น   

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

4.ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  4.1 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรในสังกัด 1,494  คน 
       4.1.1 ผู้บริหำร 
       4.1.2 ครูผู้สอน 
       4.1.3 พนักงำนรำชกำร 
       4.1.4 ลูกจ้ำงประจ ำ  
       4.1.5 ลูกจ้ำงชั่วครำว 
 4.2 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  63 คน 
        4.2.1 ผู้บริหำร 
        4.2.2 ศึกษำนิเทศก์ 
        4.2.3 บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 38 ค (2) 
        4.2.4 ลูกจ้ำงประจ ำ 
        4.2.5 ลูกจ้ำงชั่วครำว 

 
     
        132 คน 
    1,093  คน 
        15   คน 
         54  คน 
        200 คน 
      
          3   คน 
        13   คน 
        27   คน 
           2  คน 
         18  คน 
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ผลกำรด ำเนินงำน 

 
          ในรอบปีงบประมำณ พ.ศ.2560 ที่ผ่ำนมำ มีผลกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
 
1.ด้ำนคุณภำพกำรจัดกำรศกึษำ  
 1.๑. ผลกำรทดสอบวัดควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (NT) ชั้นประถมศึกษำปีที  ๓   
    ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐   
 
 ตำรำงที่  3  ผลกำรทดสอบวัดควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (NT)  ชั้นประถมศึกษำปีที  ๓   
               ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐  เปรียบเทียบระดับจังหวัด  ศึกษำธิกำรภำค  และสังกัด(สพฐ.) 
 

ด้ำน 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละจ ำแนกตำมระดับ 

เขตพ้ืนที่ 
จังหวัด 

ศึกษำธิกำร
ภำค 

สังกัด 
ประเทศ 

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

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

ล ำดับที่ ๒ ๖ ๘๕  
  ด้ำนค ำนวณ 
(Numeracy) 

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

ล ำดับที่ ๑ ๔ ๕๙  
  ด้ำนเหตุผล 
(Reasoning 
Abilities) 

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

ล ำดับที่ ๒ ๕ ๖๔  
รวม

ควำมสำมำรถ
ทั้ง 3 ด้ำน 

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

ล ำดับที่ ๒ ๕ ๖๘  
 

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

 
 จำกตำรำงที่  3  ผลกำรทดสอบวัดควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (NT) ชั้นประถมศึกษำ               
ปีที  ๓  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐  เมื่อเปรียบเทียบผลกำรทดสอบในระดับจังหวัด ศึกษำธิกำรภำค  และ
ระดับประเทศ  พบว่ำคะแนนเฉลี่ยร้อยละรวมทั้งสำมด้ำน  สูงกว่ำทุกระดับ    
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ตำรำงที่  4  ผลกำรทดสอบวัดควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (NT)  ชั้นประถมศึกษำปีที  ๓   
              ระหว่ำงปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐  และเปรียบเทียบพัฒนำกำรปีกำรศึกษำ  ๒๕๕๙-๒๕๖๐
    

ควำมสำมำรถ 
สพป.มค.๓/ปีกำรศึกษำ เปรียบเทียบพัฒนำกำร 

๒๕๕๙-๒๕๖๐ 
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

ด้ำนภำษำ ๔๓.๓๓ ๕๑.๐๓ 52.77 1.74 
ด้ำนค ำนวณ ๓๙.๕๔ ๓๘.๖๖ 40.43 1.77 
ด้ำนเหตุผล ๔๕.๓๖ ๕๔.๕๕ 46.37 -8.18 

เฉลี่ย ๔๒.๗๔ ๔๘.๐๘ 46.53 -1.55 
 
แผนภูมิที่  1  ผลกำรทดสอบวัดควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (NT)  ชั้นประถมศึกษำปีที  ๓   
               ระหว่ำงปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐        

๐.๐๐

๒๐.๐๐

๔๐.๐๐

๖๐.๐๐

๒๕๕๘ ๔๖.๖๔ ๔๐.๗๑ ๔๘.๕๖ ๔๕.๓๐

๒๕๕๙ ๕๑.๔๑ ๓๙.๗๖ ๕๔.๔๒ ๔๘.๕๓

๒๕๖๐ 52.77 40.43 46.37 46.53

ภาษา ค านวณ เหตุผล เฉล่ีย

 จำกตำรำงที่  4  และแผนภูมิที่  ๑  พบว่ำผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียนระดับชำติ
(NT)  ชั้นประถมศึกษำปีที่  ๓  ในภำพรวม  เปรียบเทียบระหว่ำงปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙  ถึง ๒๕๖๐  มี
แนวโน้มลดลง  เมื่อพิจำรณำเฉพำะปีกำรศึกษำ  ๒๕๕๘ กับ ๒๕๕๙  พบว่ำคะแนนเฉลี่ยรวมทุกด้ำนลดลง  
และเม่ือจ ำแนก รำยด้ำนพบว่ำคะแนนควำมสำมำรถด้ำนภำษำสูงที่สุด รองลงมำได้แก่ด้ำนเหตุผล และด้ำน
ค ำนวณตำมล ำดับ  ด้ำนที่มีคะแนนพัฒนำกำรสูงขึ้นได้แก่ด้ำนภำษำ  และด้ำนค ำนวณ  ส ำหรับด้ำนเหตุผล
มีคะแนนลดลง 
หมำยเหตุ   โรงเรียนที่มีนักเรียนเข้ำสอบ  จ ำนวน  ๑๔๒  โรง  โรงเรียนที่ไม่มีนักเรียนชั้น ป.๓   
               ในปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๐  ได้แก่  ๑. บ้ำนโพนทอง  ๒.  บ้ำนป่ำปอ  ๓.  บ้ำนหนองมะเม้ำ 
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 1.2   ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน(O-NET)  ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษำปีท่ี6 ปีกำรศึกษำ 2560 
   ตำรำงที่  5 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษำ   ปีที่ 6  ของ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมมหำสำรคำม เขต 3 เปรียบเทียบกับระดับ
จังหวัด  ประเทศ และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 

ระดับ ไทย อังกฤษ คณิต วิทย์ เฉลี่ย 
สพป.มค.3 45.87 31.28 35.77 38.25 37.79 

จังหวัด 45.33 31.50 35.18 38.16 37.54 
สรุปผลเทียบจังหวัด 0.54 -0.22 0.59 0.09 0.25 

สพฐ 45.29 32.73 35.55 38.13 37.93 
สรุปผลเทียบ สพฐ. 0.58 -1.45 0.22 0.12 -0.14 

ประเทศ 46.58 36.34 37.12 39.12 39.79 
สรุปผลเทียบประเทศ -0.71 -5.06 -1.35 -0.87 -2.0 

  
จำกตำรำงที่ 5 พบว่ำผลกำรทดสอบ ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม 

เขต 3    มีค่ำเฉลี่ยรวมสูงกว่ำระดับจังหวัด   0.25  โดยมีกลุ่มสำระภำษำอังกฤษต่ ำกว่ำระดับจังหวัด -
0.22 นอกนั้นสูงกว่ำ เมื่อพิจำรณำเปรียบเทียบระดับ สพฐ.พบว่ำมีค่ำเฉลี่ยรวมต่ ำกว่ำ สพฐ.  0-0.14 
โดยรวม    มีกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษต่ ำกว่ำระดับ สพฐ. -1.45 นอกนั้นสูงกว่ำและพิจำรณำ
เปรียบเทียบระดับประเทศ พบว่ำมีค่ำเฉลี่ยต่ ำกว่ำทั้งภำพรวมและรำยกลุ่ มสำระ โดยกลุ่มสำระที่ต่ ำกว่ำ
ระดับประเทศมำกที่สุดคือกลุ่มสำระภำษำองกฤษ 
 
            ตำรำงที่ 6 แสดงผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน(O-NET)  ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษำปีที่  6   ปีกำรศึกษำ  2560  กับปีกำรศึกษำ 2559 ของ สพป.มค.3 และระดับ สพฐ. 
 

ระดับ ปีกำรศึกษำ ไทย อังกฤษ คณิต วิทย์ 
เฉลี่ยรวม 
4 กลุ่มสำระ 

สพป.มค.3 
2560 45.87 31.28 35.77 38.25 37.79 
2559 53.37 28.71 37.12 40.04 39.81 
ผลต่ำง -7.5 2.57 -1.35 -1.79 -2.02 

สพฐ 
2560 45.29 32.73 35.55 38.13 37.93 
2559 51.88 31.11 38.76 40.27 40.51 
ผลต่ำง -6.59 1.62 -3.21 -2.14 -2.58 

 
 จำกตำรำงที่ 6  พบว่ำผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET)  ของนักเรียน                
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6  ปีกำรศึกษำ  2560  เมื่อเปรียบเทียบระหว่ำงปีกำรศึกษำ  2559 กับ 2560 
คะแนนเฉลี่ยโดยรวมลดลงจำกปีกำรศึกษำ  2559  เมื่อพิจำรณำรำยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  พบว่ำ กลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น นอกนั้นลดลง  เมื่อพิจำรณำระดับ สพฐ.ผลกำรทดสอบ
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สอดคล้องกันเพรำะในภำพรวม สพฐ.ลดลง และมีเพียงกลุ่มสำระภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) สูงขึ้น
เช่นกัน แต่เมื่อพิจำรณำค่ำเฉลี่ยรวมพบว่ำ สพป.มค.3 ลดลงน้อยกว่ำ สพฐ.อยู่ 0.56 คะแนน 
     
  1.3 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน(O-NET)  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำ
ปีท่ี  3  ปีกำรศึกษำ  2560 
    ตำรำงที่  7  ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน(O-NET) ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  ปีกำรศึกษำ  2560  ของ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 3 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และประเทศ 
 

ระดับ ไทย อังกฤษ คณิต วิทย์ เฉลี่ย 
สพป.มค.3 44.06 27.25 21.23 29.75 30.57 

จังหวัด 44.29 27.14 21.72 29.73 30.72 
สรุปผลเทียบจังหวัด -0.23 0.11 -0.49 0.02 -0.15 

สพฐ 48.77 30.14 26.55 32.47 34.48 
สรุปผลเทียบ สพฐ. -4.74 -2.89 -5.32 -2.72 -3.91 

ประเทศ 48.29 30.45 26.30 32.28 34.33 
สรุปผลเทียบประเทศ -4.23 -3.20 -5.07 -2.53 -3.76 

        จำกตำรำง 7  พบว่ำผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 3 โดยรวมมีค่ำเฉลี่ยต่ ำกว่ำระดับจังหวัด โดยมกีลุ่มสำระ
ภำษำอังกฤษ และสำระวิทยำศำสตร์สูงกว่ำระดับจังหวัด นอกนั้นต่ ำกว่ำระดับจังหวัด เมื่อเปรียบเทียบระดับ 
สพฐ.พบว่ำมีค่ำเฉลี่ยโดยรวมต่ ำกว่ำระดับ สพฐ. โดยมีกลุ่มสำระที่คะแนนเฉลี่ยต่ ำกว่ำ สพฐ.มำกที่สุดคือ กลุ่ม
สำระคณิตศำสตร์  - 5.32 และเมื่อเปรียบเทียบระดับประเทศพบกว่ำ ต่ ำกว่ำระดับประเทศทุกกลุ่มสำระ โดยมี 
กลุ่มสำระท่ีต่ ำกว่ำ ระดับประเทศมำกท่ีสุดคือ กลุ่มสำระคณิตศำสตร์ต่ ำกว่ำ ระดับประเทศมำกท่ีสุด  -5.07 
 
 ตำรำงที่ 8 ผลกำรทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 เปรียบเทียบหระว่ำงปีกำรศึกษำ 2560 กับปี
กำรศึกษำ 2559 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 3 และดับส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 

ระดับ ปีกำรศึกษำ ไทย อังกฤษ คณิต วิทย์ 
เฉลี่ยรวม 
4 กลุ่มสำระ 

สพป.มค.3 
2560 44.06 27.25 21.23 29.75 30.57 
2559 42.20 26.86 24.25 32.12 31.36 
ผลต่ำง +1.86 +0.39 -3.02 -2.37 -0.79 

สพฐ 
2560 48.77 30.14 26.55 32.47 34.48 
2559 46.81 31.39 29.53 35.12 35.71 
ผลต่ำง +1.96 -1.25 -2.98 -2.65 -1.23 
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  จำกตำรำง 8  พบว่ำผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET)  ของนักเรียน                
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3   ปีกำรศึกษำ  2560  เมื่อเปรียบเทียบระหว่ำงปีกำรศึกษำ  2559 กับ 2560 
คะแนนเฉลี่ยโดยรวมลดลงจำกปีกำรศึกษำ  2559  เมื่อพิจำรณำรำยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  พบว่ำ กลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ และกลุ่มสำระภำษำไทยคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น กลุ่มสำระคณิตศำสตร์และกลุ่ม
สำระวิทยำศำสตร์ลดลง 
 

ผลทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  สูงกว่ำ
ระดับประเทศ (จำกโรงเรียนที่เข้ำสอบ ทั้งหมด 31  โรงเรียน ) ดังนี้ 

1) ค่ำเฉลี่ยทุกกลุ่มสำระ สูงกว่ำระดับประเทศ จ ำนวน  1 โรงเรียน คือ โรงเรียน
โรงเรียนบ้ำนห้วยแคนโนนสูง 

2) ค่ำเฉลี่ยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย สูงกว่ำระดับประเทศ จ ำนวน 4 โรงเรียน
ได้แก่ โรงเรียนบ้ำนห้วยแคนโนนสูง  โรงเรียนบ้ำนแพงหนองเหนือ โรงเรียนบ้ำนเลิง
ใต้ และโรงเรียนบ้ำนดอนจ ำปำดอนสวรรค์ 

3) ค่ำเฉลี่ยกลุ่มสำระภำษำอังกฤษ สูงกว่ำระดับประเทศ จ ำนวน 4 โรงเรียนได้แก่ 
โรงเรียนบ้ำนห้วยแคนโนนสูง โรงเรียนบ้ำนหนองกุงวันดีประชำสรรค์ โรงเรียนบ้ำน
หนองนำไร่เดียว และโรงเรียนแฝกโนนส ำรำญ 

4) ค่ำเฉลี่ยกลุ่มสำระคณิตศำสตร์สูงกว่ำระดับประเทศ จ ำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่
โรงเรียนบ้ำนห้วยแคนโนนสูง  โรงเรียนบ้ำนวังยำววิทยำยน โรงเรียนบ้ำนหนองกุงวัน
ดีประชำสรรค์  โรงเรียนบ้ำนส ำโรงหัวนำโนนจันทร์หอม และโรงเรียนบ้ำนหนองกุง 

5) ค่ำเฉลี่ยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ สูงกว่ำระดับประเทศ จ ำนวน 3 โรงเรียน 
ได้แก่โรงเรียนบ้ำนห้วยแคนโนนสูง โรงเรียนบ้ำนแพงหนองเหนือและโรงเรียนบ้ำน
โพน 

 
    1.4 ด้ำนกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม 

             ในกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม  
เขต 3 ได้ด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ต่ำง ๆ เพ่ือให้สถำนศึกษำจัดกิจกรรมเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้เรียนรู้และ
ฝึกปฏิบัติ ได้แก่  
    1.4.1 โครงกำรพุทธบุตรพุทธธรรมน ำทำงชีวิตบวชเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์รำชัน ปีที่ 7 
เป็นโครงกำรบวชสำมเณร ให้กับนักเรียนชำย และบวชศีลจำริณี ให้กับนักเรียนหญิง  ระดับชั้นมัธยมศึกษำ
ปีที่ 3  เพ่ือขัดเกลำอุปนิสัยและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม รู้จักกำรน ำหลักธรรมไปใช้ในกำรด ำเนินชีวิต 
ห่ำงไกลยำเสพติด  
    1.4.2 โครงกำร/กิจกรรม ที่ส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร ได้แก่  

            1) โครงกำรสนับสนุน ส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนำรี   เพ่ือให้ลูกเสือ-เนตรนำรี 
ได้ฝึกควำมอดทนควำมมีระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยู่และท ำงำน ร่วมกับผู้อ่ืนเป็นพลเมืองดี  รู้จัก
ช่วยเหลือสังคมด้วยควำมเต็มใจ  เพ่ือให้ลูกเสือเนตรนำรีได้พัฒนำตนเองเต็มศักยภำพจำกประสบกำรณ์ตรง
และเรียนรู้เพิ่มเติม 

            2) กิจกรรมพัฒนำงำนสภำนักเรียน ซึ่งเปรียบเสมือนเวทีส ำหรับฝึกให้นักเรียนเป็นนัก
ประชำธิปไตยอย่ำงแท้จริง คือ รู้จักกำรเป็นผู้ให้ ผู้รับ ผู้น ำและผู้ตำมที่ดี มีควำมรับผิดชอบในหน้ำที่และเป็น
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ประโยชน์ในกำรปกครองโดยช่วยแบ่งเบำภำระของครูได้เป็นอย่ำงมำก อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
เกิดกำรเรียนรู้และเข้ำใจวิถีชีวิตแบบประชำธิปไตย มุ่งเน้นให้เด็กคิดเป็น ท ำเป็น แก้ปัญหำเป็น เป็นสมำชิก
ที่ดีของสังคม และส่งเสริมควำมสำมัคคีในหมู่คณะ อีกทั้งส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรปัจจุบันที่
มุ่งเน้นควำมเป็นไทย ควำมเป็นพลเมืองที่ดีของชำติ  

   3 ) โครงกำรขับเคลื่อนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือควำมยั่งยืนและกำรเรียนรู้
โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  ในปีงบประมำณ พ.ศ.2560 มีโรงเรียนเข้ำรับกรประเมิน 24 
โรงเรียน ผ่ำนกำรประเมิน จ ำนวน  16 โรงเรียน 
           5 ) โรงเรียนปลอดขยะ (Zero  Waste School)  เป็นโครงกำรเพื่อมุ่งเน้นกำรสร้ำง
จิตส ำนึกและมีวินัยในกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยอย่ำงเป็นระบบครบวงจร และมีควำมยั่งยืนใน
สถำนศึกษำ และชุมชน    
     
    1.5 ผลกำรแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีกำรศึกษำ 2560 
  1) ระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนือ  จ ำนวน 213 กิจกรรม   
    ได้เหรียญทอง    จ ำนวน  118  กิจกรรม ( ชนะเลิศ  2 กิจกรรม ) 
    ได้เหรียญเงิน     จ ำนวน  47  กิจกรรม 
    ได้เหรียญทองแดง    จ ำนวน   30  กิจกรรม 
    ได้เข้ำร่วมกิจกรรม    จ ำนวน   18  กิจกรร ม 
  
  2) ระดับชำติ จ ำนวน   11  กิจกรรม 
    ได้เหรียญทอง  จ ำนวน     7  กิจกรรม (ชนะเลิศ 3  กิจกรรม) 
    ได้เหรียญเงิน  จ ำนวน     1  กิจกรรม 
    ได้เหรียญทองแดง      จ ำนวน     2  กิจกรรม 
    ได้เข้ำร่วมกิจกรรม จ ำนวน     1  กิจกรรม 
 
2. ด้ำนโอกำสทำงกำรศึกษำ 
      2.1 อัตรำกำรออกกลำงคันของนักเรียนมีแนวโน้มลดลงอย่ำงต่อเนื่อง  ทั้งนี้ปีกำรศึกษำ 
2559  ข้อมูล วันที่  31 มีนำคม 2560  ระดับประถมศึกษำไม่มีนักเรียนออกกลำงคัน ระดับมัธยมศึกษำ
ตอนต้นมีนักเรียนออกกลำงคัน จ ำนวน 9 คน จำกนักเรียน 2,094 คน คิดเป็นร้อยละ 0.42  และคิดจำก
ภำพรวมนักเรียนประถมและมัธยมศึกษำตอนต้น 14,801 คน คิดเป็นร้อยละ 0.06  สพป.มหำสำรคำม 
เขต 3 ได้ด ำเนินโครงกำร/ กิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหำ ดังนี้ 

                     1)กำรจัดอบรมกิจกรรมอบรมนักเรียน : เพ่ือนที่ปรึกษำ (YC : Youth Counselor)  
เพ่ือให้มีกำรผนึกพลังกำรมีส่วนร่วมรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผู้ที่ใกล้ชิด เข้ำถึง 
และเข้ำใจนักเรียนมำกที่สุดพวกหนึ่งคือ เพ่ือนนักเรียนด้วยกันเองและครูที่ปรึกษำคอยเป็นพ่ีเลี้ยงอยู่เคียง
ข้ำงนักเรียนกิจกรรมนี้สำมำรถเข้ำถึงกำรตระหนักรู้คุณค่ำของตนเอง  
    2)โครงกำรอบรมค่ำยทักษะ“พลังเด็กพลังเยำวชนและแก้ไขปัญหำยำเสพติดใน
สถำนศึกษำนักเรียนที่เข้ำรับกำรอบรมสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ในกำรด ำรงชีวิตร่วมกับชุมชนและ
สังคมได้อย่ำงปลอดภัย และมีควำมสุข 
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  3) โครงกำรอบรมลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติด จัดอบรมให้นักเรียนในสังกัดได้มีควำมรู้ ควำม
เข้ำใจ และควำมตระหนักถึงภัยอันตรำย และควำมเสี่ยงที่เกิดจำกปัญหำยำเสพติด เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมเกิดกำรเรียนรู้และรู้จักสร้ำงเสริมทักษะชีวิตโดยกำรใช้กระบวนกำรของลูกเสือมำปรับใช้ในกำร
ด ำเนินชีวิตประจ ำวันเพ่ือป้องกันตนเองให้ห่ำงไกลจำกยำเสพติด 
     4) โครงกำร 1 เดือนส ำคัญ 1 วันพิเศษ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
มหำสำรคำม เขต 3 มีกำรจัดระดมทรัพยำกร เพ่ือเป็นทุนกำรศึกษำส ำหรับ นักเรียนที่มีควำมขำดแคลน 
และด้อยโอกำสทำงกำรศึกษำโดยได้รับกำรสนับสนุน ช่วยเหลืออย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรม จำกกำรด ำเนิน
โครงกำรหนึ่งเดือนส ำคัญ หนึ่งวันพิเศษ (ท ำบุญวันเกิดหรือวันพิเศษเพ่ือกำรศึกษำ)  ในปี งบประมำณ พ.ศ.
2560  มีกำรบริจำคทุนส ำหรับนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย จ ำนวน 5 รำย จ ำนวน 12,000 บำท บริจำคให้
ครอบครัวที่เด็กนักเรียนจมน้ ำตำย  4 รำย จ ำนวน 11,000 บำท และมอบทุนส ำหรับเด็กนักเรียนที่ถูก
ครอบครัวทอดทิ้ง 3 รำย จ ำนวน  5,000 บำท รวมทั้งสิ้น 28,000 บำท 
 
 
3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 3 มีกำรก ำหนดนโยบำย 
และมีแนวทำงกำรติดตำมที่ชัดเจนท ำให้ผู้เกี่ยวข้องมีควำมเข้ำใจและปฏิบัติได้ตรงกัน บุคลำกรที่เก่ียวข้อง 
มีส่วนร่วมในกำรก ำหนดนโยบำย แนวทำงด ำเนินงำนร่วมกัน สถำนศึกษำมีแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนที่
ชัดเจนบุคลำกรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติงำนสถำนศึกษำได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำกำร
ด ำเนินงำนดังนี้ 
 
   3.1   โรงเรียนขนำดเล็ก 

     3.1.1 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร   
                           ในปีงบประมำณ พ.ศ.2560 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม 
เขต 3 มีโรงเรียนขนำดเล็ก (มีนักเรียน 0-120 คน) จ ำนวน 94 โรงเรียน มีกำรบริหำรจัดกำร ดังนี้ 
                        1) โรงเรียนตำมโครงกำรโรงเรียนใกล้บ้ำน (แม่เหล็ก) จ ำนวน 1 โรงเรียน คือโรงเรียน
บ้ำนหนองหอย ( ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนหนองหอยน้ ำจ้อย คุรุรำษฏร์รังสรรค์) มีโรงเรียนมำเรียน
รวม 1 โรงเรียน คือโรงเรียนบ้ำนน้ ำจ้อย 

2) โรงเรียนเครือข่ำยเรียนรวม ปีกำรศึกษำ 2560  มีโรงเรียนเรียนรวม ดังนี้ 
             2.1)เครือข่ำยโนนโพนปอ ประกอบด้วย โรงเรียนบ้ำนโนนคัดเค้ำคุยกอก , 
โรงเรียนบ้ำนโพนทอง และโรงเรียนบ้ำนป่ำปอ เป็นกำรเรียนรวมทุกชั้นเรียน 
      2.2) โรงเรียนบ้ำนโคกข่ำน ำนักเรียนบำงชั้นไปเรียนรวมที่โรงเรียนบ้ำนจำนโนนสูง 
                        3) กำรเลิกสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ในปีกำรศึกษำ 2560 สพป.มหำสำรคำม เขต 3  
ได้ประกำศเลิกสถำนศึกษำ  จ ำนวน 2 โรง คือ โรงเรียนบ้ำนท่ำกระเสริม และโรงเรียนบ้ำนน้ ำจ้อย 

3.1.2 ด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ 
                         ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 3 ส่งแสริมสนับสนุน 
 จัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  (Distance Learning Television ; DLTV) และผ่ำนโครงข่ำย
อินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง (Distance Learning Internet Solution ; DLIS) เพ่ือแก้ปัญหำกำรขำดแคลนครู
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ในโรงเรียนขนำดเล็กครูไม่ครบชั้นเรียนและมีครูไม่ตรงสำขำวิชำ โดยในปีกำรศึกษำ 2559 โรงเรียนขนำด
เล็ก สังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 3 มีผลกำรทดสอบระดับชำติขั้น
พ้ืนฐำน (O-NET) สูงกว่ำค่ำเฉลี่ยของประเทศ  ได้รับเกียรติบัตร จำก สพฐ . จ ำนวน  25 โรงเรียน  และ มี
โรงเรียนขนำดเล็ก ได้รับรำงวัลโรงเรียนที่มีผลกำรสอบ ระดับชำติ O-NET กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
สูงกว่ำระดับประเทศ 3 ปีกำรศึกษำต่อเนื่อง (ปีกำรศึกษำ 2556-2559) ได้แก่ โรงเรียนบ้ำนโชคชัย 
 
          3.2 กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
  โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต  3  มีผล
กำรประเมินคุณภำพภำยในจำกคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินคุณภำพกำรศึกษำของเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำผ่ำนเกณฑ์ ร้อยละ 100  สถำนศึกษำที่เข้ำรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบ 3 ระดับ
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้รับกำรรับรองคุณภำพตำมมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ จ ำนวน 107 
โรง จำกกำรเข้ำรับกำรประเมิน 147 โรง คิดเป็นร้อยละ 72.79  
 
4. รำงวัลและเกียรติบัตรที่ได้รับ 

 1.โรงเรียนที่ผ่ำนกำรประเมินเข้ำรับตรำพระรำชทำน “บ้ำนวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย ” ปี
กำรศึกษำ  2559  จ ำนวน  33 โรงเรียน 

        2.มีนักเรียนได้รับเกียรติบัตรจำก สพฐ. ได้คะแนนเต็มจำกกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำน
ระดับชำติ  ( NT)  ปีกำรศึกษำ  2559  ดังนี้ 
 2.1 โรงเรียนบ้ำนแพงหนองเหนือ เด็กหญิงชญำดำ  คุ้มพุ่ม  ควำมสำมำรถด้ำนภำษำ 
(Literacy) 
 2.2 โรงเรียนบ้ำนทิพโสต เด็กหญิงอภิญญำ  กองเกิด ควำมสำมำรถด้ำนค ำนวณ (Name 
racy) 
       2.3 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยำมิตรำภำพที่ 209   จ ำนวน 2 คน คือ เด็กหญิงบุญยะฎำ 
มัชฌิมำ และ เด็กหญิงสุวรรณี ศิลมัย  ควำมสำมำรถด้ำนเหตุผล(Reasoning Abilities) 
       2.4 โรงเรียนบ้ำนแพงหนองเหนือ เด็กหญิงชญำดำ คุ้มพุ่ม  ควำมสำมำรถด้ำนเหตุผล
(Reasoning Abilities) 
                 2.5 โรงเรียนดอนกลำงนุกูลวิทย์  จ ำนวน 2 คน คือ เด็กชำยภำณุพงศ์  ทับผำ และเด็กชำย    
วัชรพงบ์ บุญยิ่ง  ควำมสำมำรถด้ำนเหตุผล(Reasoning Abilities) 
        3.โรงเรียนบ้ำนวังโพน ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับประเทศ กลุ่ม A โรงเรียนระดับก่อน
ประถม ) โรงเรียนด ำเนินกำรปลอดขยะ (Zero  Waste School) ปี 2560จำกกรมส่งเสริมคุณภำพ
สิ่งแวดล้อม  
        4.โรงเรียนศรีโกสุมวิทยำมิตรภำพที่ 209  ได้รับโล่รำงวัลดีเด่นและประกำศนียบัตรเกียรติยศ “ 
สถำนศึกษำปลอดภัย และสุขอนำมัยดี ประจ ำปี 2560” จำก กองควำมปลอดภัยแรงงำน กรมสวัสดิกำร
คุ้มครองแรงงำน 
        5.โรงเรียนศรีโกสุมวิทยำมิตรภำพที่ 209 ได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนต้นแบบสภำนักเรียน ระดับ
ภูมิภำค ประเภทโรงเรียนประถมศึกษำ ประจ ำปี 2560 
        6. ผลกำรแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 ปีกำรศึกษำ  2560 
 6.1 รำงวัลระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนือ  
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   1) โรงเรียนบ้ำนบ้ำนห้วยแคนโนนสูง รำงวัลเหรียญทองชนะเลิศ กำรแข่งขันอ่ำนเอำเรื่อง
ตำมแนว PISA ม.1 – ม.3 
   2) โรงเรียนบ้ำนแพงหนองเหนือ รำงวัลชนะเลิศเหรียญทองชนะเลิศ กำรแข่งขันขับร้อง
เพลงพระรำชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 
   3) โรงเรียนบ้ำนหนองแสง รำงวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 กำรแข่งขันเรียบร้อย
ถ้อยควำม ม.1-ม.3 
   4) โรงเรียนบ้ำนโชคชัย รำงวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กำรแข่งขันเครื่องร่อน
ไกลประเภทระยะทำงอัตรำร่อน ป.4-ป.6 
   5) โรงเรียนบ้ำนหนองบอนหัวหนองเหล่ำยำว รำงวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 1 
กำรแข่งขันขับร้องเพลงพระรำชนิพนธ์ประเภทชำย ม.1-ม.3 
   6) โรงเรียนบ้ำนหนองกุงวันดีประชำสรรค์ รำงวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กำร
แข่งขันต่อศัพท์ภำษำอังกฤษ (ครอสเวิร์ด)  ม.1-ม.3 
   7) โรงเรียนกระบำกวิทยำคำร รำงวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กำรแข่งขันเดี่ยว
ดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวต ม.1-ม.3 
   8) โรงเรียนบ้ำนแพงหนองเหนือ รำงวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 2 กำรแข่งขัน
เรียงร้อยถ้อยควำม ป.4-ป.6 
   9) โรงเรียนบ้ำนโนนสมบูรณ์ รำงวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 2 กำรประกวด
โครงงำนคณิตศำสตร์ประเภทบูรณำกำรควำมรู้ในคณิตศำสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 
   10) โรงเรียนศรีโกสุมวิทยำมิตรภำพที่ 209 รำงวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 2 
กำรแข่งขันกิจรรมสภำนักเรียน ป.1 –ป.6 
   11) โรงเรียนบ้ำนหนองซอน รำงวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอับดับที่ 2  กำรแข่งขัน
กิจกรรมสภำนักเรียน ป.1-ม.3 
   12) โรงเรียนบ้ำนหนองซอน รำงวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมนักเรียน
เพ่ือนทีป่รึกษำ (YC : Youth Counselor) 
   13) โรงเรียนบ้ำนหนองกุงศำลำน้ ำเที่ยงวิทยำกร รองชนะเลิศอับดับที่ 2 กำรประกวดขับ
ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงร่ำงกำยฯ ม.1-ม.3 
  
 6.2 รำงวัลระดับประเทศ 
   1) โรงเรียนบ้ำนห้วยแคนโนนสูง รำงวัลเหรียญทองชนะเลิศ กำรแข่งขันอ่ำนเอำเรื่องตำม
แนว PISA  ม.1-ม.3 
   2) โรงเรียนบ้ำนหนองซอน รำงวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษำ 
(YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3   
   3) โรงเรียนบ้ำนหนองกุงศำลำน้ ำเที่ยงวิทยำกร รำงวัลเหรียญทองชนะเลิศ กำรประกวด
กำรขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทนักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงร่ำงกำย ม.1-ม.3 
   4) โรงเรียนศรีโกสุมวิทยำมิตรภำพที่ 209 รำงวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กำร
แข่งขันกิจกรรมสภำนักเรียน ป.1-ป.6   
   5) โรงเรียนบ้ำนหนองบอนหัวหนองเหล่ำยำว รำงวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 2 
กำรแข่งขันร้องเพลงพระรำชนิพนธ์ประเภทชำย 
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   6) โรงเรียนบ้ำนแพงหนองเหนือ รำงวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอับดับที่ 2 กำรแข่งขับ
ร้องเพลงพระรำชนิพนธ์ประเภทหญิง ป.1-ป.6 
   7) โรงเรียนบ้ำนหนองซอน รำงวัลเหรียญทอง อันอับที่ 9  กำรแข่งขันกิจกรรมสภำ
นักเรียน ป.1-ม.3   
   8) โรงเรียนบ้ำนโนนสมบูรณ์ รำงวัลเหรียญเงิน กำรประกวดโครงงำนคณิตศำสตร์ประเภท
บูรณำกำรควำมรู้ในคณิตศำสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 
   9) โรงเรียนบ้ำนหนองแสง รำงวัลเหรียญทองแดง กำรแข่งขันเรียงร้อยถ้อยควำม 
 ม.1-ม.3 
   10) โรงเรียนบ้ำนหนองกุงวันดีประชำสรรค์ รำงวัลเหรียญทองแดง กำรแข่งขันต่อศัพท์
ภำษำอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 
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ส่วนที่ 2 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 

   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 3 ได้วิเครำะห์สภำพแวดล้อมของ
หน่วยงำนเพื่อน ำไปประกอบกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โดยระดมควำมคิดอย่ำงหลำกหลำย 
จำกบุคคลที่เก่ียวข้องต่ำงๆ  ซึ่งสรุปผลกำรวิเครำะห์สถำนภำพของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
มหำสำรคำมเขต 3 ดังนี้ 
 

1. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โดยวิเคราะห์ 7 S 
 

ด้าน ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน 
1.S1: Structure  
ด้านโครงสร้าง 

1. โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
มหำสำรคำม เขต 3 เป็นระบบที่สำมำรถ
บริหำรจัดกำรได้มำตรฐำนเนื่องจำก
ด ำเนินงำนตำมระเบียบกฎหมำยก ำหนด 
2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มหำสำรคำม เขต 3 ก ำหนดบทบำท 
หน้ำที่ มอบหมำยงำนบุคลำกรทุกระดับ
ชัดเจน เนื่องจำกจัดบุคคลำกรให้
ปฏิบัติงำนได้ตรงควำมรู้ควำมสำมำรถและ
สมรรถนะของต ำแหน่งหน้ำที่สอดคล้อง
กับระเบียบก ำหนด 
 3. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มหำสำรคำม เขต 3  จัดแบ่งหน่วยงำน
ภำยในสอดคล้องกับประสิทธิภำพกำร
บริหำร งำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
เนื่องจำก ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำได้
ทบทวนปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงกำรแบ่ง
ส่วนรำชกำรภำยในตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
4.ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำมีศูนย์พัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ ประกอบด้วย ประธำนศูนย์ ฯ 
กรรมกำรศูนย์ฯ และเลขำ ชัดเจน 
5. โรงเรียน มีโครงสร้ำงชัดเจน บุคลำกรมี
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจดี 

1. ไม่สำมำรถจัดบุคลำกรปฏิบัติตำม
มำตรฐำน ได้ครบ เนื่องจำกมี
บุคลำกรไม่ครบตำมกรอบอัตรำก ำลัง
ที่ก ำหนด 
2.ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร
เรื่องกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยใน
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำ พ.ศ.2560 ประกำศ 
ณ วันที่  22 พฤศจิกำยน  พ.ศ.
2560  ข้อ 6 ให้แบ่งส่วนรำชกำร
ภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
เพ่ิมจำกเดิม 7 กลุ่ม เป็น 9 กลุ่ม ท ำ
ให้เพ่ิมภำระแก่โรงเรียนในกำร
รำยงำนข้อมูลต่ำง ๆ 
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ด้าน ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน 
2. S2:  Strategy 

ด้านกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน 

1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มหำสำรคำม เขต 3  ก ำหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงำน
เนื่องจำกใช้กระบวนกำรมีส่วนร่วมและ
ด ำเนินกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม
ภำยนอกและภำยในด้วยเทคนิค 7 S และ  
C-PEST 
2.  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มหำสำรคำม เขต 3  มีแผนงำน/
โครงกำร/กิจกรรมที่สอดคล้องกับกลยุทธ์
และเป้ำประสงค์ และบริบทของ 
ส ำนักงำนเจตพื้นที่กำรศึกษำ รวมถึง
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เนื่องจำกมีกระบวน
กรวำงแผนอย่ำงเป็นระบบ และมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 3. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มหำสำรคำม เขต 3 ด ำเนินกำรขับเคลื่อน
กลยุทธ์ไปสู่กำรปฏิบัติทั้งในระดับกลุ่มและ
ระดับบุคคลได้อย่ำงทั่วถึงเนื่องจำกใช้
กระบวนกำรวิธีกำรและช่องทำงที่
หลำกหลำย 
4. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มหำสำรคำม เขต 3  ด ำเนินกำร
ขับเคลื่อนกลยุทธ์ไปสู่กำรปฏิบัติในระดับ
โรงเรียนและบุคลำกรในโรงเรียนได้อย่ำง
ทั่วถึงเนื่องจำกใช้กระบวนกำรวิธีกำรและ
ช่องทำงที่หลำกหลำย 
๕. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 3 มีกำร
ขับเคลื่อนกลยุทธ์ตำมเครื่องมือส ำรวจ
ควำมพึงพอใจตำมหลักกำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดี 
 
 
 
 

1. หน่วยงำนมีกำรก ำหนดแผนงำน/
โครงกำรมำกเกินไป 
2. กำรด ำเนินงำนของเขตพ้ืน
กำรศึกษำ ไม่บรรลุผลเนื่องจำกมีกำร
ก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดมำกเกิน
ภำรกิจของกำรจัดกำรศึกษำ 
3. กำรน ำกลยุทธ์ไปสู่กำรปฏิบัติใน
ระดับกลุ่มและระดับบุคคลยังไม่มี
ประสิทธิภำพ เนื่องจำกกำรก ำหนด
ตัวชี้วัดบุคคลยังไม่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของ
หน่วยงำนบำงส่วน 
4. กำรน ำกลยุทธ์ไปสู่กำรปฏิบัติใน
ระดับโรงเรียนและบุคคลำกรยังไม่มี
ประสิทธิภำพ เนื่องจำกกำรก ำหนด
ตัวชี้วัดบุคคลยังไม่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของ
หน่วยงำนบำงส่วน 
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ด้าน ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน 
3.S3: System  ด้าน
ระบบในการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน  

1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มหำสำรคำม เขต 3  มีกระบวนกำร
บริหำรจัดกำรภำยในเป็นระบบมี
ประสิทธิภำพ เนื่องจำกกำรบริหำรจัดกำร
สอดคล้องกับระเบียบกฎหมำย มำตรฐำน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และ
หลักกำรกระจำยอ ำนำจรวมถึงคู่มือกำร
ปฏิบัติงำน 
2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มหำสำรคำม เขต 3 มีระบบบริหำรด้ำน
งบประมำณ ระบบบัญชีและกำรเงิน กำร
พัสดุ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เนื่องจำกมีกำร
บริหำรจัดกำรตำมระเบียบกฎหมำย 
3. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มหำสำรคำม เขต 3 มีระบบกำรพัฒนำ
บุคลำกร สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
หน่วยงำนและตนเอง เนื่องจำกมี
แผนพัฒนำบุคลำกรระยะสั้นและระยะ
ยำว เน้นกำรส่งเสริมให้พัฒนำตนเองและ
บุคลำกรทุกระดับ จัดท ำแผนพัฒนำ
ตนเอง 
4. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มหำสำรคำม เขต 3  มีระบบกำร
ติดต่อสื่อสำรเทคโนโลยีสำรสนเทศที่
สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรภำยใน 
ส ำนักงำนเขพ้ืนที่กำรศึกษำ และ
ติดต่อสื่อสำรกับโรงเรียนและหน่วยงำน
อ่ืน เนื่องจำกมีควำมเพียงพอด้ำน 
hardware และ software 
5. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มหำสำรคำม เขต 3  มีระบบกำรติดตำม
ประเมินผลที่เป็นเครื่องมือ ส ำหรับกำร
บริหำรและมีข้อมูลส ำหรับกำรวำงแผน 
เนื่องด้วยมีกำรก ำหนดรูปแบบกำรก ำกับ
ติดตำมและประเมินผลเป็นระบบ 
สอดคล้องกับตัวชี้วัดและวัตถุประสงค์ 
 

1. นักเรียนส่วนใหญ่มีค่ำเฉลี่ยของ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในสำขำวิชำ
หลักน้อยกว่ำร้อยละ 50    
2. บุคลำกรมีภำระงำนมำกเกินไป 
3. โรงเรียนมีระบบบริหำรด้ำน
งบประมำณ ระบบบัญชี กำรเงินกำร
พัสดุที่ไม่มีประสิทธิภำพ เนื่องจำก
ขำดแคลนบุคคลำกรที่มีคุณวุฒิด้ำน
กำรเงิน กำรบัญชี และกำรพัสดุ    
4. ระบบงำนมีควำมล่ำช้ำเนื่องจำก
ปัญหำของเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบและ
เครื่องมือที่ใช้ขัดข้อง    
5. เขตพ้ืนที่ขำดกำรนิเทศเจ้ำหน้ำที่
กำรเงิน พัสดุ 
6. กำรอบรม พัฒนำไม่มี
ประสิทธิภำพ เนื่องจำกขำดกำร
ติดตำมประเมินผล และมีกำรจัด
อบรมในช่วงปลำยปีงบประมำณมำก
เกินไป 
7. กำรติดตำมประเมินผลไม่มี
ประสิทธิภำพเนื่องจำกบุคคลำกรใน
เขต พ้ืนที่ไม่เพียงพอ และกำรนิเทศ
ติดตำมไม่ต่อเนื่อง 
8. ขำดบุคลำกรที่มีประสิทธิภำพ
เฉพำะด้ำน 
9. ประเด็นผลสัมฤทธิ์กลุ่มวิชำหลัก
ต่ ำเนื่องจำกกำรระบบกำรติดตำม
ประเมินผลไม่มีประสิทธิภำพ 
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ด้าน ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน 
6. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 3 มีกำร
ด ำเนินกำรน ำผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ 
ตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี
ของส ำนักงำน ลงสูกำรปฏิบัติ 

4. S4: Style  ด้าน
แบบแผนหรือ
พฤติกรรมในการบริหาร
จัดการ  
 

1.มีกำรบริหำรจัดกำรเขตพ้ืนทีกำรศึกษำ
มีประสิทธิภำพได้มำตรฐำน เนื่องจำก
ผู้อ ำนวยกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีภำวะ
ผู้น ำ และควำมสำมำรถในกำรบริหำร
จัดกำรจัดกำรศึกษำเชิงกลยุทธ์ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
2. ผู้อ ำนวยกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มี
ควำมมุ่งม่ันในกำรน ำองค์กรไปสู่คุณภำพ 
มีทักษะในกำรบริหำรจัดกำร 
3.บุคคลกรส่วนใหญ่ใน ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ ปฏิบัติงำนตำมภำรกิจของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำตำมท่ีได้รับ
มอบหมำย มีประสิทธิภำพได้มำตรฐำน
กำรปฏิบัติงำน  
4. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีกำร
ขับเคลื่อนกลยุทธ์ 

1.กำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพ้ืน
ทีกำรศึกษำต้องปฏิบัติงำนอย่ำง
เข้มงวดในบำงจุดเนื่องจำกบุคลำกร
บำงส่วนปฏิบัติงำนไม่บรรลุเป้ำหมำย 
2.ได้งำนที่มีคุณภำพน้อย ขำดกำร
สื่อสำรประชำสัมพันธ์ 
3. ไม่สำมำรถควบรวมโรงเรียนขนำด
เล็กได้ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด
เนื่องจำกไม่สำมำรถบริหำร
อัตรำก ำลังผู้บริหำรและครูได้ตำมท่ี 
ก.ค.ศ. ก ำหนด 
4. ไม่สำมำรถบริหำรอัตรำก ำลัง
ผู้บริหำรและครูได้อย่ำงเหมำะสม 
5.กำรบริหำรจัดกำรในแต่ละกลุ่มไม่
น ำนโยบำยและเป้ำหมำยมำวำงแผน 
เช่น กลุ่มบุคคลกำรจัดสรรต ำแหน่ง 
กลุ่มนโยบำยและแผนจัดสรร
งบประมำณ 

5. S5 : Staff ด้าน
บุคลากร / สมาชิกใน
หน่วยงาน 
 

1.บุคลำกรใน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ปฏิบัติงำนตำมภำรกิจที่ได้รับ
มอบหมำยอย่ำงครบถ้วนตำมบทบำท
หน้ำที่ตำมที่กฎหมำยก ำหนด มี
ประสิทธิภำพได้มำตรฐำน เนื่องจำก 
บริหำรบุคลำกรได้มีประสิทธิภำพ  และ  
บุคลำกรทุกระดับมีคุณธรรม จริยธรรม 
ควำมรู้ควำมสำมำรถ 
2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีระบบ
ขั้นตอนในกำรปฏิบัติงำน ตำมหลักกำร
บริหำรควำมพึงพอใจอย่ำงชัดเจน 

1. บุคลำกรบำงส่วนในโรงเรียนไม่
สำมำรถจัดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพเนื่องจำกโรงเรียนขำด
แคลนครูวิชำเอกในสำขำวิชำหลัก 
2. บุคคลำกรในโรงเรียนปฏิบัติงำนไม่
เต็มตำมศักยภำพเนื่องจำกขำดกำร
นิเทศติดตำมและประเมินผลอย่ำง
ต่อเนื่องเป็นระบบ 
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6. S6 : Skills ด้าน
ทักษะ ความรู้
ความสามารถของ
หน่วยงาน  
 

1. บุคลำกรส่วนใหญ่ใน ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ จัดกำรภำรกิจที่ได้รับ
มอบหมำยอย่ำงครบถ้วนตำมบทบำท
หน้ำที่ตำมที่กฎหมำยก ำหนด มี
ประสิทธิภำพได้มำตรฐำน เนื่องจำก
บุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถและทักษะ
ในกำรปฏิบัติงำนตำมสมรรถนะ/
มำตรฐำนวิชำชีพ 
2. บุคลำกรส่วนใหญ่ในส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำจัดกำรภำรกิจที่ได้รับ
มอบหมำยอย่ำงครบถ้วนตำมบทบำท
หน้ำที่ตำมที่กฎหมำยก ำหนด มี
ประสิทธิภำพได้มำตรฐำน เนื่องจำก
บุคลำกรจัดท ำแผนพัฒนำตนเอง เพื่อให้
สำมำรถปฏิบัติงำนได้ผลส ำเร็จสอดคล้อง
กับสมรรถนะ /มำตรฐำนวิชำชีพ 

1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำขำด
แคลนบุคคลำกรที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถเฉพำะด้ำน ICT และ
ด้ำนกำรก่อสร้ำงเนื่องจำกไม่มีกรอบ
อัตรำก ำลังเฉพำะ 
2. บุคลำกรบำงส่วนขำดควำมรู้ควำม
เข้ำใจในกำรปฏิบัติงำน  

7. S7: Shared 
Values ด้านค่านิยม
ร่วมกันของสมาชิกใน
หน่วยงาน  

1.บุคลำกรส่วนใหญ่ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมีค่ำนิยมในกำรท ำงำน  "มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์โปร่งใส ตรวจสอบได้" 
เนื่องจำกมีกระบวนกำรจัดท ำค่ำนิยมแบบ
มีส่วนร่วม 
2.บุคลำกรส่วนใหญ่ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมีวัฒนธรรมในกำรท ำงำน   
"เป็นทีม" เนื่องจำกมีกระบวนกำรส่งเสริม
และพัฒนำทีมงำนอย่ำงต่อเนื่อง เช่น 
มีกำรจัดท ำ  “ปฏิญญำขำหย่ำง ”
“ประกอบด้วยกำรให้ค ำมั่นสัญญำ และ
กำรแสดงเจตจ ำนง 
 
 

1. บุคลำกรขำดควำมมั่นใจในกำร
เสนอควำมคิดเห็นต่อที่ประชุม
เนื่องจำกไม่ได้รับกำรพัฒนำทักษะ
และประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน 
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2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกใช้ C –PEST  เป็นหลักในการวิเคราะห์ 
ด้าน ประเด็นที่เป็นโอกาส ประเด็นที่อุปสรรค 

1. C: Customer 
Behavior ด้าน
พฤติกรรม ของลูกค้า  

  1.ส่วนใหญ่พึงพอใจที่ได้รับข้อมูล
ข่ำวสำร ควำมเคลื่อนไหวด้ำนกำรศึกษำ
และสถำนศึกษำอย่ำงครบถ้วน เปิดเผย
หลำยช่องทำง รวมถึงสถำนศึกษำจัด
กำรศึกษำดีมีคุณภำพส่งผลให้ 
ผู้ปกครอง/ประชำชน ให้กำรยอมรับ
มั่นใจในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
และสถำนศึกษำ จึงส่งบุตร หลำน เข้ำ
เรียนในโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนคณะ
กรรกกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
  2. ผู้ปกครองที่มีควำมพร้อมมีค่ำนิยม
ส่งบุตร หลำนเข้ำเรียนในโรงเรียนที่มี
คุณภำพ/มีชื่อเสียง  ส่งผลให้  โรงเรียน
พัฒนำคุณภำพทำงกำรศึกษำ ให้
ทัดเทียมกับโรงเรียนยอดนิยม 
   3.  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมี
โรงเรียนในสังกัดจ ำนวนมำกกระจำยอยู่
ทุกต ำบลเกือบทุกหมู่บ้ำนส่งผลให้ 
สำมำรถให้บริกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ประชำกรวัยเรียนได้อย่ำงทั่วถึง เท่ำ
เทียมครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
   4.  โรงเรียนขนำดเล็กจัดกำรศึกษำได้
มีคุณภำพส่งผลให้ผ่ำนกำรประเมินจำก
สมศ. 

   1. ค่ำนิยมในกำรส่งบุตรหลำนเข้ำ
เรียนในโรงเรียนยอดนิยมส่งผลให้
จ ำนวนนักเรียนลดลง และจ ำนวน
สถำนศึกษำขนำดเล็กเพ่ิมจ ำนวนขึ้นทุก
ปี 
    2. พระรำชบัญญัติกำรศึกษำ
แห่งชำติก ำหนดให้รัฐ เอกชนและ
ท้องถิ่นมีสิทธิจัดกำรศึกษำ / กำร
คมนำคมที่สะดวก / แนวโน้มประชำกร
ลดลง  ส่งผลให้ มีโรงเรียนขนำดเล็ก
เพ่ิมข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง 
  3.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บำง
แห่งมีรำยได้น้อยส่งผลให้ไม่สำมำรถ
สนับสนุนงบประมำณให้โรงเรียนได้ 
  4. ผู้ปกครองบำงส่วนไม่ให้
ควำมส ำคัญของบุตรหลำนส่งผลให้
หน้ำที่จัดกำรศึกษำเป็นหน้ำที่ของครู 

2. P: Political and 
Legal ด้านการเมือง 
       และกฎหมาย 
 

   1.นโยบำยเรียนฟรี 15 ปีอย่ำงมี
คุณภำพของรัฐบำล ส่งผลให้ให้ลดภำระ
ค่ำใช้จ่ำยของผู้ปกครอง 
   2. นโยบำยกำรรวมโรงเรียนขนำดเล็ก
แล้วน ำเทคนิคกำรบริหำรเป็นกลุ่ม
เครือข่ำยใช้ทรัพยำกรร่วมกัน ช่วยเหลือ
กัน ส่งผลให้กำรบริหำรจัดกำรมี
ประสิทธิภำพ สำมำรถใช้อัตรำก ำลังได้
เกิดประโยชน์ขึ้น 
    3.นโยบำยปฏิรูปกำรศึกษำใน
ทศวรรษที่สอง ด้ำนเพิ่มโอกำสได้

  1.จุดเน้นของนโยบำยเรื่องโรงเรียน
ขนำดเล็กปรับเปลี่ยนแนวทำงบ่อย
ส่งผลให้ขำดควำมต่อเนื่องในกำร
บริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก
นโยบำยกำรรวมโรงเรียนขนำดเล็กที่
นักเรียนมีแนวโน้มลดลง  
  2. ครูไม่ครบตำมเกณฑ์  ส่งผล 
กระทบต่อควำมรู้สึกของชุมชน และ
เกิดข้อขัดแย้งกับชุมชน ผู้ปกครองที่ไม่
เข้ำใจถึงเหตุผลที่แท้จริง 
  3. ท้องถิ่นบำงแห่งไม่เห็นควำมส ำคัญ
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ด้าน ประเด็นที่เป็นโอกาส ประเด็นที่อุปสรรค 
ก ำหนดเป้ำหมำยรวมให้คนไทยทุกคนมี
โอกำสและสำมำรถเข้ำถึงกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำนที่มีคุณภำพไม่น้อยกว่ำ 15 ปี
อย่ำงเท่ำเทียมกัน ส่งผลให้  ส่งเสริม 
สนับสนุนกำรศึกษำให้ประชำกรวัยเรียน
ในพ้ืนที่รับผิดชอบได้รับกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำนอย่ำงทั่วถึง 
   4.กำรประกันคุณภำพภำยนอกโดย 
สมศ.กระตุ้นให้โรงเรียนบริหำรจัดกำรได้
มำตรฐำน ส่งผลให้ ระดับคุณภำพ
กำรศึกษำสูงขึ้น 
  5.พ.ร.บ.กำรศึกษำแห่งชำติ ำมำรถจัด
กำรศึกษำท้ังในระบบ นอกระบบ และ
ตำมอัธยำศัย ส่งผลให้โรงเรียนสำมำรถ
จัดกำรศึกษำได้สอดคล้องตำมสภำพ
ผู้เรียนและสำมำรถลดอัตรำกำรออก
กลำงคัน 
  6.พ.ร.บ.คนพิกำร, กฎหมำย, ประกำศ
เกี่ยวกับคนพิกำรส่งผลให้ เด็กพิกำรใน
สังกัด ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำเท่ำ
เทียมกับเด็กปกติ 
 

ของกำรศึกษำส่งผลให้ ไม่จัด
งบประมำณสนับสนุนโรงเรียนหรือ
สนับสนุนน้อย 
   4.พ.ร.บ. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ก ำหนดให้ครู ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ  และศึกษำนิเทศก์ มีวิทย
ฐำนะไม่ครอบคลุมบุคลำกรทำง
กำรศึกษำตำมมำตรำ 38 ค (2) ส่งผล
ให้เกิดควำมไม่เท่ำเทียมกัน ขำดขวัญ
ก ำลังใจ มีผลกระทบต่อกำรพัฒนำงำน
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และ
สถำนศึกษำ 
 5. พ.ร.บ.ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ก ำหนดให้กำรเลื่อนวิทย
ฐำนะไม่สอดคล้องกับสภำพจริง ส่งผล
ให้ ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
บำงส่วนไม่มีคุณภำพ 
6.รัฐบำลก ำหนดให้จ่ำยเงินอุดหนุนรำย
หัวที่เท่ำกัน ส่งผลให้ มีปัจจัยสนับสนุน
นักเรียนด้อยโอกำสไม่เพียงพอ 
 7.กำรจัดสรรอัตรำก ำลังครูเพ่ือสอน
เฉพำะเด็กพิกำรยังไม่ครบทุกโรงเรียน 
ส่งผลให้นักเรียนพิกำร ได้รับกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน ที่ยังไม่มีคุณภำพ
เพียงพอและไม่ตรงตำมควำมต้องกำรที่
แท้จริง 

3. E: Economy ด้าน
เศรษฐกิจ  
 

1.รำคำน้ ำมัน แก๊ส ไฟฟ้ำ และค่ำครอง
ชีพที่เพ่ิมข้ึน ส่งผลให้สถำนศึกษำ จัด
กำรศึกษำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกคนมีจิตส ำนึกในกำร
ประหยัดพลังงำนร่วมกัน 
2.รัฐบำลตระหนักถึงประโยชน์ของ
กำรศึกษำ ส่งผลให้ จัดสรรงบประมำณ
เงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน 5 รำยกำร 
 

  1.แนวโน้มเงินเฟ้อ อัตรำดอกเบี้ย
สูงขึ้น อัตรำกำรว่ำงงำนสูง ส่งผลให้
ผู้ปกครองนักเรียนบำงส่วนไม่มีงำนท ำ 
ไม่สำมำรถสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน
ของนักเรียนได้อย่ำงเต็มที่   
  2. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน มีกรอบงบประมำณ
ประจ ำปีเป็นเงินเดือนร้อยละ 80 
ส่งผลให้งบประมำณส ำหรับพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำลดน้อยลง 
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ด้าน ประเด็นที่เป็นโอกาส ประเด็นที่อุปสรรค 
4. S: Social – 
cultural ด้านสังคม
และ  วัฒนธรรม  

1.สภำพชุมชนรอบโรงเรียนส่วนใหญ่ 
ประกอบอำชีพเกษตรกรรมส่งผลให้ 
โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้วิชำเกษตร และ
เป็นแบบอย่ำงในกำรประกอบอำชีพ
อิสระ 
 2. สังคมไทยโดยภำพรวมเป็นสังคม
เกษตร ส่งผลให้ สำมำรถขยำยแนวคิด 
กำรด ำรงชีวิตตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงจำกโรงเรียนสู่ชุมชน  
ได้สอดคล้องกับวิถีชีวิต 
3. สังคมไทยโดยภำพรวม เห็นคุณค่ำ 
ประโยชน์ของกำรศึกษำส่งผลให้ 
สนับสนุนกำรศึกษำด้วยรูปแบบที่
หลำกหลำย 
 

    1. แนวโน้มประชำกรวัยเรียนลดลง 
ส่งผลให้ นักเรียนลดลง จึงมีโรงเรียน
ขนำดเล็กเพ่ิมข้ึน 
     2.  สังคมไทยบำงส่วน เป็นสังคม
บริโภค ส่งผลให้ มีค่ำนิยมที่ไม่พึง
ประสงค์ 
 

5. T: Technological  
ด้านเทคโนโลยี 
 

 1. ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี ส่งผล
ให้ สำมำรถเป็นสื่อจัดกิจกรรมกำร
เรียนรู้ ที่นักเรียนสำมำรถเรียนรู้ด้วย
ตนเองได้ตำมควำมสนใจ 
 2.ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี ส่งผล
ให้ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และ
สถำนศึกษำน ำมำประยุกต์ใช้ในกำร
บริหำรได้ 
 3.ภูมิปัญญำท้องถิ่น/ปรำชญ์ชำวบ้ำน 
ที่หลำกหลำย ส่งผลให้โรงเรียนใช้เป็น
แหล่งเรียนรู้/เป็นครูให้ควำมรู้ /เป็น
แบบอย่ำงกำรเรียนรู้กำรด ำรงชีวิตที่
สอดคล้องกับท้องถิ่นและควำมเป็นชำติ
ไทย 
 

5.1)ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี
สำมำรถสื่อสำรได้อย่ำงรวดเร็ว ส่งผลให้
นักเรียนเลียนแบบพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ได้ เช่น ติดเกมส์ กำรมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยเรียน 
  5.2)  เยำวชนบำงส่วน ไม่สนใจ
เรียนรู้ภูมิปัญญำท้องถิ่น ส่งผลให้กำร
ถ่ำยทอดมรดกทำงภูมิปัญญำ  และ
ปรำชญ์ท้องถิ่นลดจ ำนวนลง 
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W 

จุดอ่อน 

3. สรุปผลการประเมินสถานภาพของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 
  จำกกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก และภำยในของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 3 โดยรวมสถำนภำพภำยในมีจุดแข็งมำกกว่ำจุดอ่อน และสภำพแวดล้อม
ภำยนอกมีปัจจัยที่เป็นโอกำสมำกกว่ำอุปสรรค์  สถำนภำพจึงอยู่ในลักษณะ  “ เอ้ือและแข็ง” 
 

แผนภูมิสรุปการประเมินสถานภาพของหน่วยงาน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 3  มีกฎหมำยก ำหนดโครงสร้ำง   
บทบำท ภำรกิจที่ชัดเจน มีกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด และถ่ำยทอดสู่กำรปฏิบัติ       
ในทุกระดับ มีกำรใช้แผนงำน/โครงกำร เป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรด ำเนิ นงำนโดยมีส่วนร่วมของทุกฝ่ำย        
มีกฎหมำย ระเบียบ มำตรฐำนและคู่มือปฏิบัติงำนในทุกภำรกิจ โดยหลักกำรกระจำยอ ำนำจ มีกำรน ำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน ท ำให้งำนสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภำพมำกขึ้น มีระบบกำร
ก ำกับ ติดตำม กำรท ำงำนที่หลำกหลำย ผู้บริหำรทุกระดับมีภำวะผู้น ำ มีควำมสำมำรถและประสบกำรณ์      

O
โอกาส 

T 
อุปสรรค 

S 

จุดแข็ง 
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ในกำรบริหำร มีควำมมุ่งมั่นสู่ควำมส ำเร็จ ตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี บุคลำกรทุกระดับมีคุณวุฒิ
ทำงกำรศึกษำทีสู่ง มีมำตรฐำนและจรรยำบรรณวิชำชีพ ก ำกับกำรปฏิบัติงำน 
 ประชำชนและผู้ปกครองนักเรียนเห็นคุณค่ำในกำรศึกษำ นิยมส่งบุตรหลำนไปเรียนในโรงเรียนที่มี
คุณภำพ รัฐบำลมีนโยบำยปฏิรูปกำรศึกษำและสนับสนุนกำรศึกษำทุกรูปแบบและสนับสนุนปัจจัยพ้ืนฐำนต่ำงๆ 
เพ่ือสนับสนุนกำรศึกษำของผู้เรียนอย่ำงท่ัวถึงเป็นธรรม มีระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
 แม้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและโรงเรียนจะมีจุดแข็งและโอกำสดังกล่ำวข้ำงต้น แต่ก็ยังมีปัญหำ
อุปสรรคที่จะต้องเร่งรัดร่วมมือกันแก้ปัญหำอย่ำงจริงจัง และเข้มข้น คือ บุคลำกรไม่ครบตำมกรอบและเกณฑ์
อัตรำก ำลัง ทั้งในระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและโรงเรียน โดยเฉพำะโรงเรียนขนำดเล็กมีแผนงำน 
โครงกำร ตัวชี้วัด รวมทั้งงำนธุรกำร มำกเกินไป บุคลำกรและครูมีภำระมำกเกินไป บำงเรื่องบำงงำน           
ไม่สอดคล้องกับภำรกิจหลัก นักเรียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนต่ ำ กำรอบรมพัฒนำบุคลำกรขำด
ประสิทธิภำพ ขำดกำรติดตำมประเมินผลหลังอบรมพัฒนำ กำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ กำรศึกษำ
และโรงเรียนยังไม่บรรลุเป้ำหมำยภำรกิจหลัก ระบบกำรติดตำมประเมินผลกำรท ำงำนยังไม่มีประสิทธิภำพ     
จึงไม่สะท้อนผลกำรปฏิบัติงำน ประชำกรวัยเรียนลดลงส่งผลให้มีโรงเรียนขนำดเล็กเพ่ิมข้ึน 
 
4.กรอบแนวทางการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2560 -2564 ของส านักงาน 
   เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 
 1.น ำหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีมำเป็นเป้ำหมำยและทิศทำงในกำรด ำเนินงำนเพ่ือให้กำร
ด ำเนินงำนเป็นไปตำมกฎหมำย บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ ยุทธศำสตร์ ตัวชี้วัดและเป้ำหมำยที่
ก ำหนด 
 2. เร่งรัด ติดตำม ดูแล ประเมินผลและนิเทศกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน และบุคลำกรทุกระดับ    
ให้สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ตำมคู่มือ มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน และจรรยำบรรณวิชำชีพอย่ำงมีคุณภำพ 
 3. ส่งเสริมสนับสนุน ก ำกับ ดูแลและประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำร
บริหำรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพและหลำยหลำยยิ่งขึ้น 
 4. กระจำยอ ำนำจกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำสู่หน่วยงำนและบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำน ให้สำมำรถ
ใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถและมีควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำนให้สะดวกรวดเร็ว และสร้ำงควำมพึงพอใจกับ
ผู้รับบริกำร 
 5. เร่งยกระดับคุณภำพกำรศึกษำทุกระดับให้สูงขึ้น เพ่ือสนองควำมต้องกำรของนักเรียน ผู้ปกครอง 
และประชำชน และบริบทของสภำพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง 
 6. ก ำกับดูแลกำรบริหำรงบประมำณให้สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภำพ
ตำมหลักธรรมำภิบำล 
 7. เร่งรัด ก ำกับ ดูแล กำรบริหำรอัตรำก ำลังให้สอดคล้อง เพียงพอตำมกรอบอัตรำก ำลังและเกณฑ์
อัตรำก ำลังของโรงเรียน ทั้งด้ำนปริมำณและคุณภำพ โดยเฉพำะโรงเรียนขนำดเล็ก 
 8. เร่งรัด ส่งเสริม สนับสนุน กำรพัฒนำโรงเรียนขนำดเล็กให้มีคุณภำพ โดยสนับสนุนโรงเรียน   
ขนำดเล็กให้มีควำมพร้อมในกำรจัดกำรศึกษำ ทั้งด้ำนบุคลำกร งบประมำณ วัสดุ อุปกรณ์  เทคโนโลยี
สำรสนเทศเพ่ือกำรเรียนกำรสอน โดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น  
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 9.ลดกำรด ำเนินงำน แผนงำน/โครงกำร และงำนธุรกำรที่ไม่จ ำเป็นเพ่ือให้ครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำปฏิบัติหน้ำที่หลักเป็นส ำคัญ 
 10. สนับสนุนและส่งเสริมกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำมควำมต้องกำรจ ำเป็น    
ของหน่วยงำน โดยยึดหลักนักเรียนและผู้รับบริกำรเป็นส ำคัญ และมีกำรก ำกับ ติดตำมและประเมินผล      
หลังกำรพัฒนำ และน ำระบบกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำนมำใช้พัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กร    
อย่ำงบูรณำกำร 
 11. น้อมน ำศำสตร์พระรำชำมำขับเคลื่อนทุกระดับและทุกภำรกิจ 
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ส่วนที่  3  
ทิศทางการจัดการศึกษา 

 
วิสัยทัศน์  

มุ่งม่ันพัฒนาคุณภาพการศึกษา ลดปัญหาความเหลื่อมล ้า ยึดหลักธรรมาภิบาลสู่มาตรฐานสากล    
บนพื นฐานตามหลักศาสตร์พระราชา 

 

 พันธกิจ 
1. ส่งเสริมสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการศึกษา ก้าวไกลสู่สากล 
2. เสริมสร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม บนพื นฐานศาสตร์พระราชา 
3. ส่งเสริมสนับสนุนการยกระดับพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือรองรับการศึกษาต่อและการมีงานท้า 
4. ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

การศึกษาและอาชีพ 
5. ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นด้านคุณธรรม ความโปร่งใส 

และการมีส่วนร่วม 
6. ก้ากับ ดูแล นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาในเขตพื นที่ที่รับผิดชอบ 
7. สนับสนุนการตรวจราชการและติดตามประเมินการด้าเนินงานตามนโยบาย ส้านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร ์
 

1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
2. การพัฒนาคุณภาพนักเรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. การขยายโอกาสการเข้าถึงการบริหารทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
5. การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6.การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1. การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 1.นักเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่น

การปกครองระบบประชาธิปไตย 
1.ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ที่สะท้อนความรักชาติและการธ้ารงสถาบันหลัก
ของชาติ และการยึดมั่นในการปกครองระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาตาม
กระบวนการ ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด 
3. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน/
กิจกรรมที่สร้างภูมิคุ้มกันหรือป้องปราบการทุจริต
คอร์รัปชั่น 

2. นักเรียนทุกช่วงวัยได้รับการดูแลและป้องกันจากภัย
คุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 

4.ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน/
กิจกรรม เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 
5. ร้อยละของสถานศึกษาที่ด้าเนินงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

 3.นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ 

6.ร้อยละของนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 
12 ประการ 

4.นักเรียนมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง สุขภาพจิตที่ดี       
มีสุนทรียภาพ 

7.ร้อยละของนักเรียน มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ  
มีน ้าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์   

3.1.5 8.ร้อยละของนักเรียน มีสุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพ   
2. การพัฒนาคุณภาพนักเรยีนและส่งเสริมการ
จัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 

1.นักเรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื นฐานของพลเมือง
ไทย และทักษะคุณลักษณะที่จ้าเป็นในศตวรรษที่ 21 

1. จ้านวนสถานศึกษาจัดการศึกษาตามหลักสูตรที่มุ่ง
พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และตัวช้ีวัด 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
2. การพัฒนาคุณภาพนักเรยีนและส่งเสริมการ
จัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน (ต่อ) 
 

2.ร้อยละของนักเรียนมีทักษะและคุณลักษณะและ
ทักษะการเรียนในศตวรรษท่ี 21 

2.นักเรียนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ ความสามารถและ
สมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ได้ตามศักยภาพ 

3. ร้อยละของเด็ก 3 - 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย  
 
4. ร้อยละการอ่านของเด็กอายุตั งแต่ 6 ปีขึ นไป 
5.ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ ( O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์
คะแนนร้อยละ 50 ขึ นไป 

3.สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้
ตามหลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 

6. ร้อยละสถานศึกษาระดับปฐมวัยที่จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ได้คุณภาพและมาตรฐาน 
7.ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกระบวนการเรียนรู้เชิง
บูรณาการเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และ
ความคิดสร้างสรรค์ 
8.ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามีงานวิจัยที่สามารถ
น้าไปใช้ได้ 

 4.แหล่งเรียนรู้ สื่อต้าราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ 
มีคุณภาพและมาตรฐาน สามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ้ากัด
เวลาและสถานที่ 

9.ร้อยละของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการลดเวลาเรียน
เพ่ิมเวลารู้ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้สามารถจัดการศึกษา/
กิจกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
10. มีระบบการทดสอบ การวัดและประเมินความรู้ 
ทักษะ  และสมรรถนะของนักเรียน ที่มีประสิทธิภาพ 
11. จ้านวนการเข้าใช้บริการคลังข้อสอบเพ่ือวัดผลการ
เรียนรู้ตามมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานวิชาชีพ 
 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และตัวช้ีวัด 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
3. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 1.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการ

เรียนรู้อย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย 
1.ร้อยละของครูแลบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
พัฒนาด้วยระบบ TEPE Online 
2. ร้อยละของครูแลละบุคลากรทางการศึกษาได้เข้าร่วม
กิจกรรม ชุมชนแห่งการเรียนรู้  PLC 

2.พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
เที่ยงธรรม สร้างขวัญก้าลังใจและส่งเสริมการปฏิบัติงาน
ได้อย่างเต็มศักยภาพ 

3.ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตาม
มาตรฐานต้าแหน่ง 
4. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
ปฏิบัติงานตรงกับความรู้ความสามารถ 
5. ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามีแผนอัตราก้าลังเพ่ือ
การบริหารงานบุคคล 

4. การขยายโอกาสการเข้าถึงการบริหารทาง
การศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

1.นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการ
เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 

1. สัดส่วนนักเรียนปฐมวัย (3 - 5 ปี ) ต่อประชากร    
3 – 5 ปี เพิ่มขึ น 
2. ประชากรกลุ่มอายุ  6 -11 ปี ได้เข้าเรียนระดับ
ประถมศึกษา ทุกคน 
3. ประชากรอายุ 12 - 14  ปี ได้เข้าเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าทุกคน 

 1.นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการ
เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ(ต่อ) 

4.อัตราการเข้าเรียนของนักเรียนประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนต้นสูงขึ น 
5.อัตราการออกกลางคันลดลง 
6.ร้อยละของเด็กในวัยเรียนที่มีความต้องการจ้าเป็น
พิเศษ ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ 
7.ร้อยละของนักเรียนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพ
หรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสม 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และตัวช้ีวัด 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
4. การขยายโอกาสการเข้าถึงการบริหารทาง
การศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ (ต่อ) 

2.เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษา 

1.ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนทางไกล
ด้วยระบบ DLIT , DLTV  
2.ระบบสารสนเทศด้านการศึกษา ครอบคลุม ถูกต้อง 
และเป็นปัจจุบัน สามารถอ้างอิงได้ เพ่ือใช้ประโยชน์ใน
การวางแผน การบริหารจัดการ การติดตาม การ
ประเมินและการรายงานผล 

5. การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

1.นักเรียนมีจิตส้านึกรักษาสิ่งแวดล้อม 1.ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมสร้างความ
ตระหนักในความส้าคัญของการด้ารงชีวิตเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
2.ร้อยละของนักเรียนทุกระดับมีพฤติกรรมที่แสดงออก
ถึงความตระหนักในความส้าคัญของการด้ารงชีวิตเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2. มีหลักสูตร แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

3.ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

6.การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริม
การมีส่วนร่วม 

1.ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

1.ร้อยละของโรงเรียนขนาดเล็กที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพเพ่ิมขึ น 
2.ร้อยละของสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ประกัน
คุณภาพการศึกษา 
3.ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียน 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และตัวช้ีวัด 



31 
 

31 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
6.การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริม
การมีส่วนร่วม (ต่อ) 

2.ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาท่ีตอบสนอง
ความต้องการของชุมชน 

4. จ้านวนเครือข่ายการศึกษาที่มีศักยภาพและความ
พร้อมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาที่
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื นท่ี 

3. มีรูปแบบบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษา 5.จ้านวนสถานศึกษาที่มีระบบบัญชีสามารถรายงาน
การเงินที่เป็นปัจจุบันและตรวจสอบได้ 
6.จ้านวนสถานศึกษาท่ีมีระบบบัญชีเป็นตามมาตรฐาน
การบัญชีภาครัฐ 

4.ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามีระบบบริหารจัดการที่ดี 
มีประสิทธิภาพ เอื อต่อการส่งเสริมสนับสนุนการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

7. ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามีระบบการบริหาร
จัดการที่ดี 
8.ทุกกลุ่มในส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามีระบบการ
บริหารและจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
9.ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
ตามมาตรฐานที่ 3 ระดับดีขึ นไป 

 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และตัวช้ีวัด 
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ส่วนที่  4 
ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา 

      ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ได้น าเสนอประเด็นกลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ์ รายละเอียดดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่  1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ข้อมูล
ปีฐาน 
2559 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
โครงการ/กิจกรรม ปี 

2560 
ปี 

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
1. นักเรียนมีความรัก
ในสถาบันหลักของชาติ 
และยึดมั่นการปกครอง
ระบบประชาธิปไตย 

1. .ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ที่สะท้อนความรักและ
การธ ารงรักษาสถาบันหลักของชาติ และ
การยึดมั่นในการปกครองระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

100 100 100 100 100 100 1.โครงการสภานักเรียนส านกังาน
เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3 
  1.1จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมพัฒนา
กิจกรรมสภานักเรียนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ให้แก่ครูผู้รับผิดชอบสภา
นักเรียนและนักเรียนในสังกัด 
   1.2จัดประชุมคณะกรรมการสภา
นักเรียนเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    1.3 คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ
สภานักเรียนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
    1.4 นิเทศ ติดตาม การ
ด าเนินงานและการน าเสนอ Best 
Practice กิจกรรมสภานักเรียนของ
โรงเรียนในสังกัด 
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ยุทธศาสตร์ที่  1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ข้อมูล
ปีฐาน 
2559 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
โครงการ/กิจกรรม ปี 

2560 
ปี 

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
1. นักเรียนมีความรัก
ในสถาบันหลักของชาติ 
และยึดมั่นการปกครอง
ระบบประชาธิปไตย 
(ต่อ ) 

       2.โครงการขับเคลื่อนการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ชาติไทยตาม
พระราชด าริของสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ” การ
เสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์
ผ่านกิจกรรมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 
ชาติไทย 
  2.1 อบรมการจัดการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ ด าเนินงานขับเคลื่อน
นโยบายการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ชาติไทยตามแนว
พระราชด าริของสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ 
   2.2คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบการ
จัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 

2. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการพัฒนา
ตามกระบวนการ ลูกเสือ เนตรนารี และ  
ยุวกาชาด 

100 100 100 100 100 100 3.โครงการพัฒนาคุณภาพลูกเสือ
เนตรนารี ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3  
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ยุทธศาสตร์ที่  1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ข้อมูล
ปีฐาน 
2559 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
โครงการ/กิจกรรม ปี 

2560 
ปี 

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
1. นักเรียนมีความรัก
ในสถาบันหลักของชาติ 
และยึดมั่นการปกครอง
ระบบประชาธิปไตย 
(ต่อ ) 

2.ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการอบรม
ลูกเสือเนตรนารี (ต่อ) 

100 100 100 100 100 100 3.1 ฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือส ารอง 
3.2 คัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
      ดีเด่น 
3.3 คัดเลือกโรงเรียนจัดกิจกรรม 
      ลูกเสือ เนตรนารีดีเด่น 
3.4 คัดเลือกนายหมูลูกเสือช่อ 
      สะอาด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       3.5 จัดพิธีราชสดุดีและวางพวง 
       มาลา (วันวชิราวุธ) 
3.6 กิจกรรมคณะกรรมการ
ด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนากิจการ
ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาด และผู้
บ าเพ็ญประโยชน์ สพป.มค.3 
3.7  จัดประชุมคณะกรรมการ
ลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา 
3.8 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน
การด าเนินงานกิจการลูกเสือ เนตร
นารี ยุวกาชาด และผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์ 
3.9 กิจกรรมประกวดระเบียบแถว
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ยุทธศาสตร์ที่  1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ข้อมูล
ปีฐาน 
2559 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
โครงการ/กิจกรรม ปี 

2560 
ปี 

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
1. นักเรียนมีความรัก
ในสถาบันหลักของชาติ 
และยึดมั่นการปกครอง
ระบบประชาธิปไตย 
(ต่อ ) 

ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาด 
  3.10กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา
ลูกเสือแห่งชาติ  
  3.11 กิจกรรมการประกวด
โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ
ดีเด่น 
  3.12 กิจกรรมคัดเลือกโรงเรียน
ต้นแบบลูกเสือ 
  3.13 การพัฒนาสารสนเทศฯ/
เว็บไซต์ 
  3.14 กิจกรรมการจัดชุมนุมลูกเสือ 
  3.15 การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 

 3.ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการ
เรียนการสอน/กิจกรรมที่สร้างภูมิคุ้มกันหรือ
ป้องปราบการทุจริตคอร์รัปชั่น  

100 100 100 100 100 100 4. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
“ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อ
เขตสุจริต) 
   4.1 ขับเคลื่อนเขตสุจริต 
   4.2 ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสฯ(ITA) 

        5.โครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม 
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ยุทธศาสตร์ที่  1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ข้อมูล
ปีฐาน 
2559 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
โครงการ/กิจกรรม ปี 

2560 
ปี 

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
   5.1 อบรม เสริมสร้างความรู้เรื่อง
วินัย คุณธรรม จริยธรรมให้กับครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

2.นักเรียนทุกช่วงวัย
ได้รับการศึกษา การ
ดูแลและป้องกันจากภัย
คุกคามในชีวิตรูปแบบ
ใหม่ 

4.ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการ
เรียนการสอน/กิจกรรม เพ่ือเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับภัย
คุกคามในรูปแบบใหม่  

n/a n/a n/a 100 100 100 6.โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคมและพัฒนาทักษะชีวิต 
    6.1 อบรมเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกัน 
และพัฒนาทักษะชีวิตให้กับนักเรียน 
ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความ
ตระหนักในเรื่องการป้องกันภัย และ
มีความสามารถช่วยเหลือตนเอง
ตลอดจนเอาตัวรอด และแก้ไข
ปัญหา จากภัยคุกคามในรูแบบใหม่
ได้ 
 

 
 
 
 
 

5.ร้อยละของสถานศึกษาที่ด าเนินงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 

100 100 100 100 100 100 7. โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
   7.1ประชุมชี้แจงนโยบายการ
ด าเนินงานการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ที่  1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ข้อมูล
ปีฐาน 
2559 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
โครงการ/กิจกรรม ปี 

2560 
ปี 

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
2.นักเรียนทุกช่วงวัย
ได้รับการศึกษา การ
ดูแลและป้องกันจากภัย
คุกคามในชีวิตรูปแบบ
ใหม่ (ต่อ) 

         7.2 ประเมินและประกวด
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด 
   7.3 อบรมระบบรายงานข้อมูลการ
ด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในสถานศึกษา 

        8. โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยา
เสพติด “ สพป.มค.3 เกมส์” 
   8.1 ด าเนินการแข่งขันกีฬาระดับ
ศูนย์ และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

3. นักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตร และค่านิยม
หลักของคนไทย 12 
ประการ 
 

6. ร้อยละของนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

n/a 100 100 100 100 100 9.โครงการขับเคลื่อนปลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
   9.1 อบรมการจัดการเรียนรู้
โครงงานบูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนต้นแบบ 
  9.2 พัฒนาโรงเรียนต้นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่ศูนย์กลางการ
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  
   9.3 จัดค่ายพัฒนาคุณภาพเด็ก
และเยาวชนเรียนรู้โครงการอันเนื่อง 
มาจากรพะราชด าริ 
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ยุทธศาสตร์ที่  1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ข้อมูล
ปีฐาน 
2559 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
โครงการ/กิจกรรม ปี 

2560 
ปี 

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
3. นักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตร และค่านิยม
หลักของคนไทย 12 
ประการ (ต่อ) 

       10.โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. 
   10.1 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
   10.2 ผลิตนวตักรรมสร้างคนด ี
   10.3 กิจกรรมครอบครัวที่สาม 
   10.4 กิจกรรมคืนคนดีสู่ห้องเรียน 
   10.5 พัฒนานวัตกรรมการสร้าง
เครือข่าย และการมีส่วนร่วมกับมูลนิธ ิ
  10.6 นิเทศ ติดตาม ก ากับ 
11.โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยม 12 ประการ 
ในสถานศึกษา 
   11.1 คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ
การส่งเสริมค่านิยม ๑๒ ประการ 
ระดับเขตพ้ืนที่จากโรงเรียนตัวแทน
ศูนย ์
  11.2 มอบโล่ และเกียรติบัตร 

 
 
 
 

       ๑2.โครงการขับเคลื่อนคุณภาพ
ตามแนวทางศาสตร์พระราชา 
  12.1 สร้างความเข้าใจมอบ
นโยบายการด าเนินกิจกรรม 
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ยุทธศาสตร์ที่  1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ข้อมูล
ปีฐาน 
2559 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
โครงการ/กิจกรรม ปี 

2560 
ปี 

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
3. นักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตร และค่านิยม
หลักของคนไทย 12 
ประการ (ต่อ) 

          12.2 ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อน
นโยบาย 
   12.3 การคัดเลือกผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 
   12.4 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
   12.5 รายงานผลการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 

       ๑3. โครงการขับเคลื่อนโรงเรียน
เทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา และ 
พระมหากษัตริย์ 
   13.1 สร้างความเข้าใจมอบ
นโยบายการด าเนินกิจกรรม 
   13.2 ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อน
นโยบาย 
   13.3 การคัดเลือกผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 
   13.4 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
   13..5 รายงานผลการด าเนินงาน 

 
 
 

       14. โครงการขับเคลื่อนการจัดการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษาและวัฒนธรรม 
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ยุทธศาสตร์ที่  1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ข้อมูล
ปีฐาน 
2559 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
โครงการ/กิจกรรม ปี 

2560 
ปี 

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
3. นักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตร และค่านิยม
หลักของคนไทย 12 
ประการ (ต่อ) 

   14.1 สร้างความเข้าใจมอบ
นโยบายการด าเนินกิจกรรม 
   14.2 ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อน
นโยบาย 
   14.3 ด าเนินงานตามโครงการ 
   14.4 สรุป/ รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

4.นักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง 
สุขภาพจิตที่ดี มี
สุนทรียภาพ 

1.ร้อยละของนักเรียน มีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพ มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ์   

n/a n/a 80 100 100 100 15.โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย 
สุขภาพจิต และสนุทรียภาพที่ดี 
  15.1 การติดตามภาวะโภชนาการ  
  15.2 พัฒนาสุขนิสัยของนักเรียน 
ในการดูแลสุขภาพและออกก าลัง
กายสม่ าเสมอ 
  15.4 พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ของโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ 
  15.5 ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/
นาฏศิลป์/กีฬา /นันทนาการ  

3.1.5 2.ร้อยละของนักเรียน มีสุขภาพจิตที่ดี มี
สุนทรียภาพ   

n/a n/a 100 100 100 100 
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ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาคุณภาพนักเรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ข้อมูล
ปีฐาน 
2559 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
โครงการ/กิจกรรม ปี 

2560 
ปี 

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
ป ี

2564 
1.นักเรียนมีทักษะและ
คุณลักษณะพื้นฐาน
ของพลเมืองไทย และ
ทักษะคุณลักษณะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 
21 

1.จ านวนสถานศึกษา ที่จัดการศึกษาตาม
หลักสูตรที่มุ่งพัฒนานักเรียนให้มี
คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21  

145 145 145 145 145 145 1.โครงการพัฒนาความสามารถ
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษของครูผู้สอน
เพื่อยกระดับมาตรฐานการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
ทศวรรษที่ 21 
   1.1 สร้างรูปแบบด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 

    

    

   1.2 พัฒนาครูผู้สอนระดับชั้น
อนุบาล 
   1.3 พัฒนาครูผู้สอนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 
   1.4 พัฒนาครูผู้สอนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 
2.โครงการยกระดับคุณภาพการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
    2.1 กิจกรรมเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 
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ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาคุณภาพนักเรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ข้อมูล
ปีฐาน 
2559 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
โครงการ/กิจกรรม ปี 

2560 
ปี 

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
ป ี

2564 
1.นักเรียนมีทักษะและ
คุณลักษณะพื้นฐาน
ของพลเมืองไทย และ
ทักษะคุณลักษณะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 
21 (ต่อ) 

2..ร้อยละของนักเรียนมีทักษะและ
คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21  

100 100 100 100 100 100     2.2 กิจกรรมการแข่งขันทักษะ
ภาษาอังกฤษระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาและระดับภูมิภาค 
   2.3 กิจกรรมเสวนา แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ศูนย์พัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษระดับ
ประถมศึกษา (PEER Center) 
   2.4 พัฒนาความสามารถด้าน
การจัดการเรียนภาษาอังกฤษของ
ครูผู้สอนระดับชั้น ป. 1-3 

2.นักเรียนทุกช่วงวัย มี
ทักษะ ความรู้ 
ความสามารถ และ
สมรรถนะตาม
มาตรฐานการศึกษา
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตได้ตามศักยภาพ 
 

3.ร้อยละของเด็ก 3 -5 ปี มพัีฒนาการ
สมวัย 
 

n/a 94.61 95 100 100 100 3.โครงการพัฒนาการจัด
ประสบการณ์การเรียนการสอน
ปฐมวัย 
  3.1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิต
สื่อการสอนให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 แลการเล่น
ตามรอยพระยุคลบาท 
  3.2 ส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัย 
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ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาคุณภาพนักเรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ข้อมูล
ปีฐาน 
2559 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
โครงการ/กิจกรรม ปี 

2560 
ปี 

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
ป ี

2564 
2.นักเรียนทุกช่วงวัย    
มีทักษะ ความรู้ 
ความสามารถ และ
สมรรถนะตาม
มาตรฐานการศึกษา
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตได้ตามศักยภาพ 
(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 

         3.3 จัดเทศกาลบ้านวิทยาศาสตร์
น้อย เพื่อให้นักเรียนปฐมวัยมีเจต
คติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์และรู้จักวิธี
แสวงหาความรู้ 
4. โครงการศิลปหัตถกรรม
นักเรียน 
   4.1 จัดการแข่งขัน
ศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
   4.2 สนับสนุนการจัดกิจกรรม
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   4.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรม
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับประเทศ 

 
 
 
 
 

4.ร้อยละการอ่านของเด็กอายุตั้งแต่ 6 ปี 
 
   
 

90 
 
 
 
 

90 90 95 100 100 5.โครงการพัฒนาการอ่านการ
เขียนเพื่อการสื่อสาร (อ่านเข้าใจ) 
   5.1 วิเคราะห์ผลการทดสอบ
ระดับชาติ (NT) ชั้น ป.3 และผล
การทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
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ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาคุณภาพนักเรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ข้อมูล
ปีฐาน 
2559 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
โครงการ/กิจกรรม ปี 

2560 
ปี 

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
ป ี

2564 
2.นักเรียนทุกช่วงวัย    
มีทักษะ ความรู้ 
ความสามารถ และ
สมรรถนะตาม
มาตรฐานการศึกษา
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตได้ตามศักยภาพ 
(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(O-NET) ชั้น ป.6 และม.3  
   5.2 สร้างความตระหนัก สื่อสาร 
และสร้างความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้อง 
ประชุมชี้แจงผู้บริหารโรงเรียนที่
เกี่ยวข้อง 
  5.3 พัฒนาสื่อ/นวัตกรรมและ
ครูผู้สอนภาษาไทย ชั้น ป.1 – 6 
  5.4 พัฒนาครูผู้สอนภาษาไทย 
ชั้น ป.1-6 เพ่ือแก้ปัญหาการอ่าน 
การเขียนน าไปสู่การอ่านการเขียน 
เพ่ือการสื่อสาร (อ่านเข้าใจ) 
  5.5 จัดแข่งขันทักษะภาษาไทย  
ระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  5.6 ประเมินการอ่านการเขียน 
นักเรียนชั้น ป.1-6 
  5.7 จัดกิจกรรมวันภาษาไทย 
  5.8 มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ
โรงเรียนที่ประสบความส าเร็จ 
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ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาคุณภาพนักเรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ข้อมูล
ปีฐาน 
2559 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
โครงการ/กิจกรรม ปี 

2560 
ปี 

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
ป ี

2564 
2.นักเรียนทุกช่วงวัย    
มีทักษะ ความรู้ 
ความสามารถ และ
สมรรถนะตาม
มาตรฐานการศึกษา
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตได้ตามศักยภาพ 
(ต่อ) 
 
 

6.โครงการส่งเสริมการอ่านและ
พัฒนาห้องสมุด 
   6.1วิเคราะห์ผลการประเมินด้าน
การอ่าน การเขียน นักเรียนชั้น ป.
1-6 เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลในการ
พัฒนา 
   6.2 ประเมินความยั่งยืน 
โรงเรียนต้นแบบมีชีวิต 
7.โครงการพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอนภาษาไทย 
  7.1 วิเคราะห์ผลการประเมินการ
อ่านการเขียนและท าฐานข้อมูล
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 
  7.2 สร้างความตระหนัก สร้าง
ความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้อง และ
ผู้บริหารโรงเรียน 
  7.3 พัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยชั้น 
ป.3 ด้านการอ่านรู้เรื่องตามแนว 
PISA 
  7.4 พัฒนาครูภาษาไทยชั้น ม.3 
ด้านการอ่านรู้เรื่องตามแนวทางการ 
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ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาคุณภาพนักเรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ข้อมูล
ปีฐาน 
2559 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
โครงการ/กิจกรรม ปี 

2560 
ปี 

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
ป ี

2564 
2.นักเรียนทุกช่วงวัย มี
ทักษะ ความรู้ 
ความสามารถ และ
สมรรถนะตาม
มาตรฐานการศึกษา
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตได้ตามศักยภาพ 
(ต่อ) 
 

   

    

ประเมินนักเรียนร่วมกับนานาชาติ 
ปี 2018 
    7.5 ประกวดการเขียน
เรียงความ “ประวัติศาสตร์ไทย “ 
ระดับเขต  
พ้ืนที่การศึกษา  
  7.6 จัดแช่งขันทักษะภาษาไทย 
  7.7 ประกวดกิจกรรมส่งเสริม
นิสัยรักการอ่าน 

5.ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 
แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 
ขึน้ไป 
O-Net ป.6ปีการศึกษา 2559 
  ภาษาไทย       ร้อยละ   
  สังคม            ร้อยละ   
  ภาษาอังกฤษ   ร้อยละ   
  คณิตศาสตร์    ร้อยละ   
  วิทยาศาสตร์   ร้อยละ   
  

 
 
 
 
 

61.58 
33.19 
3.35 
1549 
16.35 

 

 
 
 
 
 

65 
35 
5 

20 
20 

 
 
 
 
 

65 
35 
5 

20 
20 

 

 
 
 
 
 

70 
40 
10 
25 
25 

 

 
 
 
 
 

70 
40 
10 
25 
25 

 

 
 
 
 
 

80 
50 
20 
30 
30 

 

8.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระ
หลักการเรียนรู้ 
   8.1 นิเทศ ติดตามผล การ
ด าเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  
  8.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียน 
คณะครู ที่พัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการ เรียนได้สูงขึ้น 
   8.3 วิเคราะห์มาตรฐานและ
ตัวชี้วัดการพัฒนาครูที่เกี่ยวข้อง 
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ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาคุณภาพนักเรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ข้อมูล
ปีฐาน 
2559 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
โครงการ/กิจกรรม ปี 

2560 
ปี 

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
ป ี

2564 
 O -Net ม.3 ปีการศึกษา 2559 

 ภาษาไทย       ร้อยละ   
  สังคม            ร้อยละ   
  ภาษาอังกฤษ   ร้อยละ   
  คณิตศาสตร์    ร้อยละ   
  วิทยาศาสตร์   ร้อยละ   

 
23.90 
27.11 

0 
0.80 
1.40 

 
30 
30 
5 
5 
5 

 
30 
30 
5 
5 
5 

 
35 
35 
10 
10 
10 

 
35 
35 
10 
10 
10 

 
40 
40 
20 
20 
20 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.สถานศึกษาสามารถ
จัดกิจกรรม/
กระบวนการเรียนรู้
ตามหลักสูตรได้อย่างมี
คุณภาพและมาตรฐาน 
 
 
 

6.ร้อยละของสถานศึกษาระดับปฐมวัยที่
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้คุณภาพและ
มาตรฐาน 
 
 
 

100 100 100 100 100 100  9.โครงการพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร
แกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551     
  9.1 จัดท าหลักสูตรและเอกสาร 
ประกอบหลักสูตร 
   9.2 ประชุมการใช้หลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้ 
   9.3 นิเทศ ติดตาม การใช้
หลักสูตรฯ พุทธศักราช 2551 
 
 
 



48 
 

ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาคุณภาพนักเรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ข้อมูล
ปีฐาน 
2559 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
โครงการ/กิจกรรม ปี 

2560 
ปี 

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
ป ี

2564 
3.สถานศึกษาสามารถ
จัดกิจกรรม/
กระบวนการเรียนรู้
ตามหลักสูตรได้อย่างมี
คุณภาพและมาตรฐาน 
(ต่อ) 

7.ร้อยละของสถานศึกษาที่จัด
กระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการเพ่ือ
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และ
ความคิดสร้างสรรค์  
 
 

n/a 100 100 100 100 100 10.โครงการขับเคลื่อนการจัดการ
เรียนการสอนสะเต็มศึกษา 
(STEM Education) ใน
สถานศึกษา 
  10.1 จัดท าคู่มือพัฒนาครูใน
ศตวรรษท่ี 21 และเต็มศึกษา 
(STEM Teachers ) และนักเรียน    
( STEM Learners) 
  10.2 พัฒนาการสอนของครูตาม
แนวศตวรรษท่ี 21 และสะเต็ม
ศึกษา 
STEM Education 
   10.3 นิเทศ  ติดตาม การเรียน
การสอนตามแนวศตวรรษที่ 21 
และสะเต็มศึกษา (STEM 
Education) 
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ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาคุณภาพนักเรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ข้อมูล
ปีฐาน 
2559 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
โครงการ/กิจกรรม ปี 

2560 
ปี 

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
ป ี

2564 
3.สถานศึกษาสามารถ
จัดกิจกรรม/
กระบวนการเรียนรู้
ตามหลักสูตรได้อย่างมี
คุณภาพและมาตรฐาน 
(ต่อ) 

8. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีงานวิจัย
ที่สามารถน าไปใช้ได้ 

n/a 5 
เรื่อง 

10 
เรื่อง 

12 
เรื่อง 

14 
เรื่อง 

16 
เรื่อง 

11.โครงการสนับสนุนการวิจัย
เพื่อการเรียนรู้ 
   11.1 ประชุมก าหนดประเด็น
การวิจัย 
    11.2 ประกาศประเด็นและ
รูปแบบในการสนับสนุน
งบประมาณส าหรับการวิจัยเพ่ือ
การเรียนรู้ให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
    11.3 ประชุมเพ่ือน าเสนอโครง
ร่างการวิจัย 
    11.4 ประกาศผลและการ
สนับสนุนงบประมาณการวิจัย 
    11.5 ประชุมเพ่ือน าเสนอ
ผลการวิจัย 
    11.6 เผยแพร่การวิจัย 
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ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาคุณภาพนักเรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ข้อมูล
ปีฐาน 
2559 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
โครงการ/กิจกรรม ปี 

2560 
ปี 

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
ป ี

2564 
4.แหล่งเรียนรู้ สื่อ
ต าราเรียน นวัตกรรม 
และสื่อการเรียนรู้ มี
คุณภาพและมาตรฐาน 
สามารถเข้าถึงได้โดยไม่
จ ากัดเวลาและสถานที่ 

9.ร้อยละของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ให้สามารถจัดการศึกษา/กิจกรรม
การเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

n/a n/a 100 100 100 100 12.โครงการลดเวลาเรียนเพิ่ม     
เวลารู้ 
   12.1 จัดท าคู่มือกิจกรรมการ
เรียนรู้  4H ตามโครงการลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้ 
    12.2 พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ 4H  

 10.มีระบบการทดสอบ การวัดและ
ประเมินความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของ
นักเรียน ที่มีประสิทธิภาพ 

80 80 80 100 100 100 13.โครงการวัดประเมินผลการ
เรียนรู้ 
   12.1 บริหารจัดการทดสอบ
ความสามารถพ้ืนฐานของนักเรียน
ระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 3  
   13.2 บริหารจัดการทอดสอบ 
ความสามารถในการอ่านของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
   13.3 บริหารจัดการประเมิน
นักเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง 
ชั้น ป.2 ป.4 -5 และ ม 1 – 2  
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ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาคุณภาพนักเรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ข้อมูล
ปีฐาน 
2559 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
โครงการ/กิจกรรม ปี 

2560 
ปี 

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
ป ี

2564 
4.แหล่งเรียนรู้ สื่อ
ต าราเรียน นวัตกรรม 
และสื่อการเรียนรู้ มี
คุณภาพและมาตรฐาน 
สามารถเข้าถึงได้โดยไม่
จ ากัดเวลาและสถานที่ 
(ต่อ) 

          13.4 เตรียมความพร้อมก่อน
การประเมินผลนักเรียนร่วมกับ
นานาชาติ PISA ปี 2018 
  13.5 เตรียมความพร้อมในการ  
  13.6 พัฒนาครูผู้สอนด้านการ 
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ใน
ระดับชั้น 
    13.7 นิเทศ ก ากับ ติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงาน 

 11.จ านวนการเข้าใชบ้ริการคลงัข้อสอบเพื่อ
การวัดผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานหลักสูตร
และมาตรฐานวชิาชีพ  

n/a 1,400 
คน 

2,000 
คน 

2,500 
คน 

3,000 
คน 

3,000 
คน 

14.โครงการพัฒนาระบบการ
ทดสอบออนไลน์ ( E-Testing) 
    14.1 ปรับปรุงคลังขอสอบและ
ระบบการสอบออนไลน์ (MK3 e- 
Testing) 
    14.2 อบรมการใช้งานเว็บไซต์
ต่อครูและนักเรียน 
    14.3 จัดแข่งขันนักเรียนสอบ
ออนไลน์ระดับชั้น ป.3 ป.6  
และ ม.3 
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ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาคุณภาพนักเรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ข้อมูล
ปีฐาน 
2559 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
โครงการ/กิจกรรม ปี 

2560 
ปี 

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
ป ี

2564 
 14.4 มอบรางวัลการแข่งขัน
นักเรียนสอบออนไลน์ ป.3 , 
ป.6 และ ม.3 
   14.5 ประชุมครูเพื่อเพ่ิมข้อสอบ
ชั้น ป.2 ,ป.5 และ  ม.2 ในระบบ
คลังขอสอบ 
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ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ข้อมูล
ปีฐาน 
2559 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม ปี 

2560 
ปี 

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
ป ี

2564 
1.พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ให้สามารถจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ในรูปแบบที่หลากหลาย 

1.ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ได้รับการพัฒนาด้วยระบบ TEPE Online 

38.90 40 50 60 70 80 1.โครงการพัฒนาครูแลบุคลากร
ทางการศึกษาโดยยึดหลักภารกิจ
และพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วย
ระบบ TEPE Online 
   1.1 ส ารวจความต้องการในการ
เข้ารับการพัฒนาอบรม 
   1.2 ประสานงานกับคณะ
วิทยากรและจัดประชุมเตรียมการ 
สัมมนาเตรียมการสัมมนา เตรียม
ความพร้อม 
 1.3 ด าเนินการอบรมพัฒนา 2 วัน 

2.ร้อยละของครูแลบุคลากรทางการศึกษาที่
ได้เข้าร่วมกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
PLC 

n/a n/a 70 80 90 100 2.โครงการส่งเสริมชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ : ครูเพื่อศิษย์  
PLC 
   2.1 เสริมสร้างความรู้ 
   2.2 น าสู่การปฏิบัติ 
   2.3 พัฒนากิจกรรม 
   2.4  แนะน า นิเทศ  
   2.5 แลกเปลี่ยน Best practice 
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ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ข้อมูล
ปีฐาน 
2559 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม ปี 

2560 
ปี 

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
ป ี

2564 
1.พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ให้สามารถจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ในรูปแบบที่หลากหลาย 
(ต่อ) 

       3.โครงการประเมินคัดเลือก “ครูดี
ในดวงใจ” 
   3.1 คัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” 
   3.2 มอบเกียรติบัตรและโล
รางวัล 

2.พัฒนาระบบการ
บริหารงานบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพ  เที่ยง
ธรรม สร้างขวัญก าลังใจ 
และส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานได้อย่างเต็ม
ตามศักยภาพ 

3.ร้อยละของครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตาม
มาตรฐานต าแหน่ง 

n/a 80 85 90 95 100 4.โครงการอบรมครูผู้ช่วยและ
บุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ 
   3.1 อบรมครูผู้ช่วยและพนักงาน
ราชการสู่มืออาชีพ 
   3.2 อบรมเจ้าหน้าที่ธุรการและ
ครูอัตราจ้าง 
   3.3 อบรมนักการภารโรง    

 4.ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ปฏิบัติงานตรงกับความรู้ความสามารถ 

n/a 80 90 95 100 100 5.โครงการพัฒนาองค์กรและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างานของ
บุคลากรในองค์กร 
    5.1 จัดประชุมสัมมนาเพื่อ
พัฒนาบุคลาในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3 
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ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ข้อมูล
ปีฐาน 
2559 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม ปี 

2560 
ปี 

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
ป ี

2564 
2.พัฒนาระบบการ
บริหารงานบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพ  เที่ยง
ธรรม สร้างขวัญก าลังใจ 
และส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานได้อย่างเต็ม
ตามศักยภาพ (ต่อ) 

5.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีแผน
อัตราก าลังเพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
 
 

1 1 1 1 1 1 6. โครงการจัดท าแผนอัตราก าลัง
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 
    6.1 จัดท าแผนอัตราก าลัง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 
 

       7.โครงการสรรหาและบริหาร
อัตราก าลังพนักงานราชการและ
ลูกจ้างชั่วคราว 
   7.1 ด าเนินการสรรหาพนักงาน
ราชการและลูกจ้างชั่วคราว 
 

        8.โครงการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อประกอบการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
8.1 จัดท าเครื่องมือประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
8.2 ด าเนินการประเมินตามปฏิทิน 
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ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ข้อมูล
ปีฐาน 
2559 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม ปี 

2560 
ปี 

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
ป ี

2564 
2.พัฒนาระบบการ
บริหารงานบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพ  เที่ยง
ธรรม สร้างขวัญก าลังใจ 
และส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานได้อย่างเต็ม
ตามศักยภาพ (ต่อ) 

       9. โครงการจัดพิธีมอบ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ ากว่า
สายสะพาย และเหรียญจักพรรดิ
มาลา 
  9.1 จัดพิธีมอบครื่องราช
อิสริยาภรณ์ชั้นต่ ากว่าสายสะพาย 
และเหรียญจักพรรดิมาลา 

       10. โครงการจัดงานวัน
เกษียณอายุราชการของ
ข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า 
   10.1 จัดงานวันเกษียณอายุ
ราชการให้กับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และ
ลูกจ้างประจ า 
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ยุทธศาสตร์ที่  4  ขยายโอกาสการเข้าถึงการบริหารทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ข้อมูล
ปีฐาน 
2559 

 ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม ปี 

2560 
ปี 

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
ป ี

2564 
1.นักเรียนทุกคนได้รับ
โอกาสและความเสมอ
ภาคในการเข้าถึง
การศึกษาทีมีคุณภาพ 

1.สัดส่วนนักเรียนปฐมวัย (3-5 ปี) ต่อ
ประชากรกลุ่มอายุ  3 – 5 ปี  

n/a 100 100 100 100 100 1.โครงการติดตมประชากรวัย
เรียนตาม ทร 14 ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3 
    1.1 ประสานขอข้อมูลกับส านัก
ทะเบียนราษฎร์ในเขตพ้ืนที่บริหาร 
    1.2 โรงเรียนท าส ามะโน
ประชากรวัยเรียนเด็กที่มีอายุเข้าถึง
เกณฑ์ภาคบังคับ 
    1.3 โรงเรียนจัดท าข้อมูล
ประชากรวัยเรียนตาม ทร.14 ใน
เขตพ้ืนที่บริหารของตนเอง 
    1.4 สพป.มค.3 ติดตามผลการ
ด าเนินงาน /สรุปและรายงานาผล
การด าเนินงาน 

2.ประชากรอายุ 6 -11 ปี ได้เข้าเรียน
ระดับประถมศึกษา ทุกคน 

n/a 100 100 100 100 100 

3.ประชากรอายุ  12 – 14 ปี ได้เข้าเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าทุก
คน 
 

n/a 100 100 100 100 100 

4. อัตราการเข้าเรียนของนักเรียน
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น
สูงขึ้น 

n/a 100 100 100 100 100 

 5. อัตราการออกกลางคันลดลง 
 

0.06 n/a >0.10 >0.10 >0.10 >0.10 2.โครงการพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนสู่ความยั่งยืน 
   2.1 จัดซื้อโปรแกรม “สติวแคร์
Stucare ”    
 



58 
 

ยุทธศาสตร์ที่  4  ขยายโอกาสการเข้าถึงการบริหารทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ข้อมูล
ปีฐาน 
2559 

 ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม ปี 

2560 
ปี 

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
ป ี

2564 
1.นักเรียนทุกคนได้รับ
โอกาสและความเสมอ
ภาคในการเข้าถึง
การศึกษาทีมีคุณภาพ 
 (ต่อ) 

       2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้
โปรแกรม “สติวแคร์  Stucare ” 
 

6.ร้อยละของเด็กในวัยเรียนที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ ได้รับการศึกษาเต็ม
ตามศักยภาพ   

90 90 95 100 100 100 3.โครงการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาเรียนรวม 
 3.1 จัดท าข้อมูลสารสนเทศ
นักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อความ
ล้มเหลวทางการเรียน 
 3.2 การพัฒนาครูผู้สอนในการ
จัดการเรียนการสอน ตามแนวทาง
การด าเนินงานเพ่ือช่วยเหลือ
นักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อความล้ม
เหลงทางการเรียนของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3.3 นิเทศ ก ากับติดตามและ
ประเมินผล การบริหารจัดการและ
การจัดการเรียน การสอนเพ่ือ
ช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยง 
 
 

7. ร้อยละของนักเรียนพิการได้รับการ
พัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทาง
การศึกษาท่ีเหมาะสม 

100 100 100 
 

100 100 100 
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ยุทธศาสตร์ที่  4  ขยายโอกาสการเข้าถึงการบริหารทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ข้อมูล
ปีฐาน 
2559 

 ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม ปี 

2560 
ปี 

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
ป ี

2564 
1.นักเรียนทุกคนได้รับ
โอกาสและความเสมอ
ภาคในการเข้าถึง
การศึกษาทีมีคุณภาพ 
 (ต่อ) 

         4. โครงการติดตามผลการ
ด าเนินงานกิจกรรมพัฒนา
นักเรียนในสถานศึกษา 
   4.1  ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียน
ด้านการด าเนินงานกิจกรรมพัฒนา
นักเรียน 

2.การเพ่ิมโอกาสทาง
การศึกษาผ่าน
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษา 

1.ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียน
การสอนทางไกลด้วยระบบ DLIT , DLTV  

n/a 70 75 80 85 90 5.โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผ่านเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล 
   5.1 พัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนทางไกล DLTV 
   5.2 พัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนทางไกลผ่าน DLIT 

 2.ร้อยละของระบบสารสนเทศด้าน
การศึกษาท่ีเป็นระบบ ครอบคลุม ถูกต้อง 
และเป็นปัจจุบัน สามารถอ้างอิงได้ เพ่ือใช้
ประโยชน์ในการวางแผน การบริหารจัด
การศึกษา การติดตาม การประเมินและ
การรายงานผล 

100 100 100 100 100 100 6.โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการ
บริหารและการจัดการเรียนรู ้
   6.1  พัฒนาเครือข่ายและ
เทคโนโลยี 
   6.2 พัฒนาบุคลากรด้านระบบ
เครอืข่ายและเทคโนโลยี 
    6.3 พัฒนาด้านข้อมูล
สารสนเทศ 
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ยุทธศาสตร์ที่  5  จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ข้อมูล
ปีฐาน 
2561 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม ปี 

2560 
ปี 

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
1.นักเรียนมีจิตส านึก
รักษาสิ่งแวดล้อม  

1.ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมสร้าง
ความตระหนักในความส าคัญของการ
ด ารงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

n/a 100 100 100 100 100 1.โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
(Zero Waste School) 
   1.1 จัดประชุมผู้บริหาร
สถานศึกษาเพ่ือก าหนดนโยบาย
และแนวทางการด าเนินการบริหาร
จัดการขยะโรงเรียน 
   1.2 นิเทศ ติดตามการ
ด าเนินงานโรงเรียนปลอดขยะ และ
การปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน 
   1.3 จัดประกวดโรงเรียน น่าดู 
น่าอยู่ บรรยากาศน่าเรียน 
    1.4 ศึกษาดูงานองค์กร ชุมชน 
และโรงเรียนที่มีความเป็นเลิศใน
การบริหารจัดการขยะ และการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพ่ือน าความรู้
และวิธีการมาปรับใช้และพัฒนาใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ที่  5  จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ข้อมูล
ปีฐาน 
2561 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม ปี 

2560 
ปี 

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
1.นักเรียนมีจิตส านึก
รักษาสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

2.ร้อยละของนักเรียนทุกระดับการศึกษามี
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักใน
ความส าคัญของการด ารงชีวิตเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

n/a 100 100 100 100 100 2.โครงการส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาปลอดขยะ 
      2.1 จัดประชุมบุคลากรใน 
สพป.มค.3  และโรงเรียนในสังกัด
ทุกโรงเรียนในการจัดท าบันทึก
ข้อตกลง (MOU) ส านักงานเขต     
พ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนปลอด
ขยะ  
      2.2 จัดประกวดโรงเรียน
สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ บรรยากาศน่า
เรียน 

2.หลักสูตร แหล่ง
เรียนรู้ และสื่อการ
เรียนรู้ ที่ส่งเสริม
คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม  
 

3. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

n/a 100 100 100 100 100 
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ยุทธศาสตร์ที่   6  การพัฒนาระบบบริหารจัดการและสิ่งเสริมการมีส่วนร่วม 

เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ข้อมูล
ปีฐาน 
2559 

 ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
โครงการ/กิจกรรม ปี 

2560 
ปี 

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
1.ระบบการบริหารจัด
การศึกษามี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ส่งผลต่อ
คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 

1. ร้อยละของโรงเรียนขนาดเล็กที่ผ่านเกณฑ์
การประเมินคุณภาพเพ่ิมข้ึน 

n/a n/a 73.40 100 100 100 1.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการโรงเรียนขนาด
เล็ก 
    1.1 จัดรูปแบบการบริหาร
จัดการที่เหมาะสม 
    1.2 พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2.ร้อยละของสถานศึกษาที่มีคุณภาพตาม
เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา 

100 100 100 100 100 100 2.โครงการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาและการ
ประเมินประสิทธิภาพการจัด
การศึกษา 
   2.1 พัฒนาระบบรายงาน
ประจ าปีของสถานศึกษาในสังกัด
แบบออนไลน์ (SAR online) ให้
ครอบคลุมทุกมาตรฐานการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
    2.2 ผู้บริหารหรือครูที่
รับผิดชอบโรงเรียนละ 1 คน 
จ านวน 145 โรงเรียนเข้ารับการ
อบรมปฏิบัติการเขียน SAR 
ออนไลน์ จ านวน 1 วัน    
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ยุทธศาสตร์ที่   6  การพัฒนาระบบบริหารจัดการและสิ่งเสริมการมีส่วนร่วม 

เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ข้อมูล
ปีฐาน 
2559 

 ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
โครงการ/กิจกรรม ปี 

2560 
ปี 

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
1.ระบบการบริหารจัด
การศึกษามี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ส่งผลต่อ
คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา (ต่อ) 

       2.3 พัฒนาเครือข่ายประกัน 
  2.4 ติดตาม ตรวจสอบ ระบบ
ประกันภายในสถานศึกษา และ
ประเมินคุณภาพภายในโดยต้น
สังกัด    
    2.5 เตรียมความพร้อมรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกจาก สม
ศ.รอบ 4  
    2.6 พัฒนาสถานศึกษาท่ีไม่ได้
รับการับรองการประกันคุณภาพ
ภายนอก จาก สมศ. 
    2.7 สรุป /รายงาน 
 

 3.ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพนักเรียน 

100 100 100 100 100 100 3. โครงการนิเทศการศึกษาเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
    3.1  จัดท าแผนนิเทศ 
    3.2 จัดท าเครื่องมือนิเทศ 
    3.3 ด าเนินการนิเทศ 
     3.4 สรุปผลการนิเทศ 
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ยุทธศาสตร์ที่   6  การพัฒนาระบบบริหารจัดการและสิ่งเสริมการมีส่วนร่วม 

เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ข้อมูล
ปีฐาน 
2559 

 ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
โครงการ/กิจกรรม ปี 

2560 
ปี 

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
2.ทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วมในการจัด
การศึกษาท่ีตอบสนอง
ความต้องการของชุม
ชุม 

4.จ านวนเครือข่ายการศึกษาที่มีศักยภาพและ
ความพร้อมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาท่ีตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในพื้นท่ีเพ่ิมขึ้น 
 

- 12 12 20 20 20 4.โครงการไทยนิยมยั่งยืน 
 4.1. สัญญาประชาคมผูกใจไทย
เป็นหนึ่ง  
 4.2. คนไทยไม่ทิ้งกัน  
 4.3. ชุมชนอยู่ดีมีสุข  
 4.4 วิถีไทยวิถีพอเพียง 
 4.5. รู้สิทธิ รู้หน้าที ่ 
 4.6. รู้กลไกการบริหารราชการ 
 4.7. รู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม  
 4.8. รู้เท่าทันเทคโนโลยี 
 4.9. ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด  
 
 

  n/a 12 12 12 12 12 5. สร้างเครือข่ายพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
    5.1 สร้างเครือข่ายเพ่ือพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ที่   6  การพัฒนาระบบบริหารจัดการและสิ่งเสริมการมีส่วนร่วม 

เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ข้อมูล
ปีฐาน 
2559 

 ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
โครงการ/กิจกรรม ปี 

2560 
ปี 

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
3.มีรูปแบบการบริหาร
จัดการทรัพยากร
ทางการศึกษา 

5.จ านวนสถานศึกษาที่มีระบบบัญชีสามารถ
รายงานการเงินที่เป็นปัจจุบันและตรวจสอบ
ได้เพ่ิมข้ึน 

145 145 145 145 145 145 6.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาผู้บริหาร ครูผู้รับผิดชอบ
งานการเงิน บัญชี และพัสดุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         6.1 เพ่ือให้ทราบหลักเกณฑ์และ
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 
    6.2 อบรมครุผู้ปฏิบัติงานด้าน
พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และ 
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์ ให้สามารถ
ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
และระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
7. โครงการตรวจสอบภายใน 
     7.1 ตรวจสอบหลักฐานการ
จ่ายและการตรวจสอบการบันทึก
รายการในระบบ GFMIS 
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ยุทธศาสตร์ที่   6  การพัฒนาระบบบริหารจัดการและสิ่งเสริมการมีส่วนร่วม 

เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ข้อมูล
ปีฐาน 
2559 

 ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
โครงการ/กิจกรรม ปี 

2560 
ปี 

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
3.มีรูปแบบการบริหาร
จัดการทรัพยากร
ทางการศึกษา (ต่อ) 

   7.2 ตรวจสอบและให้ความรู้
ด้านการเงินบัญชีและพัสดุ 
โรงเรียนในสังกัด 
8.โครางการอบรมเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ
ควบคุมภายใน 
  8.1ประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับ
ข้าราชการครูในสังกัด เพ่ือสร้าง 
ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุม
ภายใน 

4.ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามีระบบการ
บริหารจัดการที่ดี มี
ประสิทธิภาพ เอื้อต่อ
การส่งเสริมสนับสนุน
การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
 
 

7. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบการ
บริหารจัดการที่ดี 
 
8.ทุกกลุ่มในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามี
ระบบการบริหารและจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ 
 
9.ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายตามมาตรฐานที่ 3 ระดับดีข้ึนไป 

1 
 
 
- 
 
 
 
- 

1 
 
 
- 
 
 
 
- 

1 
 
 

7 
 
 
 

50 

1 
 
 

7 
 
 
 

60 

1 
 
 

7 
 
 
 

70 

1 
 
 

7 
 
 
 

80 

9.โครงการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการการศึกษาตาม
มาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา 
   9.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ทีด ี
   9.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการภารกิจของกลุ่ม 
   9.3 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของ
โรงเรียนในสังกัด สพป.
มหาสารคาม เขต 3 
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ยุทธศาสตร์ที่   6  การพัฒนาระบบบริหารจัดการและสิ่งเสริมการมีส่วนร่วม 

เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ข้อมูล
ปีฐาน 
2559 

 ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
โครงการ/กิจกรรม ปี 

2560 
ปี 

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
4.ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามีระบบการ
บริหารจัดการที่ดี มี
ประสิทธิภาพ เอื้อต่อ
การส่งเสริมสนับสนุน
การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของ
สถานศึกษา (ต่อ) 

10. โครงการจัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ 
     10.1 จัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 
 

11. โครงการติดตามรายงานและ
ประเมินผลการบริหารจดัการ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
      11.1 รายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตาม
แผนปฏิบัติการ 
      11.2 จัดท ารายงานผลการ
บริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประจ าปีงบประมาณ 
      11.3 รับการตรวจติดตาม 
การบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
 

12. โครงการประชุมผู้บริหาร
สถานศึกษา 
      12.1ประชุมผู้บริหาร
สถานศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ที่   6  การพัฒนาระบบบริหารจัดการและสิ่งเสริมการมีส่วนร่วม 

เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ข้อมูล
ปีฐาน 
2559 

 ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
โครงการ/กิจกรรม ปี 

2560 
ปี 

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
    12.2 ประชุมประธานศูนย์ 
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

13.โครงการพัฒนางาน
ประชาสัมพันธ์ 
    13.1 จัดท าและพัฒนาสื่อ
ประชาสัมพันธ์ 
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ส่วนที่  5 
โครงการ/งบประมาณ 

 

      ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ได้น าเสนอโครงการที่สนองยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย รายละเอียดดังนี้ 
 

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณปีท่ีด าเนินการ 

กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ 
2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ยุทธศาสตร์ที่  1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
1.นักเรียนมีความรักใน
สถาบันหลักของชาติ และ
ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

1.โครงการสภานักเรียนส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม 
เขต 3 

50,000 100,000 200,000 200,000 200,000 กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

2.โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยตาม
แนวพระราชด าริของสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์พระบรมราชินินาถ “การเสริมสร้าง
ทักษะการคิดวิเคราะห์ผ่านกิจกรรมการ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชาติไทย” 
 

- 80,000 100,000 150,000 200,000 กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

3.โครงการพัฒนาคุณภาพลูกเสือ เนตร
นารี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 
 

200,000 100,000 500,000 400,000 600,000 กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 
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เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณปีท่ีด าเนินการ 

กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ 
2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

2. นักเรียนทุกช่วงวัยได้รับ
การศึกษา ดูแลและป้องกัน
จากภัยคุกคามในชีวิต
รูปแบบใหม่ 

4. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกัน
การทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) 

- 50,000 10,000 10,000 10,000 กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

5.โครงการสร้างเสริมวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม 

- - 50,000 50,000 50,000 นิติกร 

6.โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
และพัฒนาทักษะชีวิต 
 

- - 50,000 50,000 50,000 กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

7.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในสถานศึกษา 

20,000 80,000 50,000 50,000 80,000 กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

8. โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด 
“ สพป.มค. 3 เกมส์” 

 100,000 100,000 100,000 100,000 กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

3. นักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ และค่านิยม
หลักของคนไทย 12 
ประการ 

9. โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

58,480 - 100,000 200,000 200,000 กลุ่มนิเทศ ฯ 

10.โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
 

- 70,000 300,000 300,000 300,000 กลุ่มนิเทศ ฯ 

11.โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมหลักของคนไทย 
12 ประการในสถานศึกษา 

40,000 50,000 100,000 200,000 300,000 กลุ่มนิเทศ ฯ 
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เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณปีท่ีด าเนินการ 

กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ 
2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

3. นักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ และค่านิยม
หลักของคนไทย 12 
ประการ (ต่อ) 

๑2. โครงการขับเคลื่อนคุณภาพตาม
แนวทางศาสตร์พระราชา 

- - 100,000 120,000 150,000 กลุ่มนิเทศ ฯ 

๑3. โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนเทิดทูน 
สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
 

- - 100,000 120,000 150,000 กลุ่มนิเทศ ฯ 

14.โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- - 100,000 120,000 150,000 กลุ่มนิเทศ ฯ 

4.นักเรียนมีสุขภาพร่าง
การที่แข็งแรง สุขภาพจิตที่
ดี มีสุนทรยภาพ 
 

15.โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย 
สุขภาพจิตและสุนทรียภาพที่ดี 

- - 80,000 80,000 80,000 กลุ่มส่งเสริม/
ศึกษานิเทศก์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพนักเรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
1.นักเรียนมีทักษะและ
คุณลักษณะพื้นฐานของ
พลเมืองไทย และทักษะ
คุณลักษณะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 

1.โครงการพัฒนาความสามารถด้านการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาอังกฤษ
ของครูผู้สอนเพื่อยกระดับมาตรฐานการ
สอนภาษอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
ทศวรรษที่ 21 

150,000 - 100,000 100,000 100,000 กลุ่มนิเทศ ฯ 

2.โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ 

200,000 100,000 200,000 200,000 200,000 กลุ่มนิเทศ ฯ 
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เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณปีท่ีด าเนินการ 

กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ 
2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

2.นักเรียนทุกช่วงวัยมี
ทักษะ ความรู้ 
ความสามารถ  และ
สมรรถนะตามมาตรฐาน
การศึกษาและพัฒนา
คุณภาพชีวิตได้ตาม
ศักยภาพ 

3.โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์
การเรียนการสอนปฐมวัย  

320,900 100,000 300,000 350,000 400,000 กลุ่มนิเทศ ฯ 

4. โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน 500,000 500,000 800,000 800,000 800,000 กลุ่มนิเทศฯ 
5.โครงการพัฒนาการอ่านการเขียนเพื่อ
การสื่อสาร (อ่านเข้าใจ) 

150,000 - 200,000 200,000 200,000 กลุ่มนิเทศ ฯ 

6. โครงการส่งเสริมการอ่านและพัฒนา
ห้องสมุด 

50,000 - 150,000 200,00 250,000 กลุ่มนิเทศ ฯ 

7.โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอนภาษาไทย 

- 200,000 250,000 250,000 300,000 กลุ่มนิเทศ ฯ 

8.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน  5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก      

180,000 200,000 200,000 200,000 200,000 กลุ่มนิเทศ ฯ 

3.สถานศึกษาสามารถจัด
กิจกรรม/กระบวนการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่า
มีคุณภาพและมาตรฐาน 

9. โครงการพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร
แกนกลางขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

60,000 100,000 300,000 500,000 500,000 กลุ่มนิเทศฯ 

10.โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียน
การสอนสะเต็มศึกษา  (STEM 
Education ) ในสถานศึกษา 

101,400 100,000 300,000 300,00 500,000 กลุ่มนิเทศ ฯ 

11. โครงการสนับสนุนการวิจัยเพื่อการ
เรียนรู้ 
 

50,000 100,000 150,000 200,000 200,000 กลุ่มนิเทศ ฯ 
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เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณปีท่ีด าเนินการ 

กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ 
2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

4. แหล่งเรียนรู้ สื่อ ต ารา
เรียน นวัตกรรมและสื่อ
การเรียนรู้ มีคุณภาพและ
มาตรฐาน สามารถเข้าถึง
ได้โดยไม่จ ากัดเวลาและ
สถานที่ 

12.โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
 

50,000 65,000 100,000 120,000 150,000 กลุ่มนิเทศ ฯ 

13.โครงการการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ 

- 150,000 200,000 300,000 500,000 กลุ่มนิเทศ ฯ 

14.โครงการพัฒนาระบบการทดสอบ
ออนไลน์ (E – Testing) 

80,000 50,000 80,000 100,000 100,000 กลุ่มนิเทศ ฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1.ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ได้รับการพัฒนาให้
สามารถจัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ ในรูปแบบที่
หลากหลาย 

1.โครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโดยยึดหลักภารกิจและ 
พ้ืนที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE 
Online 

50,000 50,000 100,000 100,000 100,000 กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรฯ 

2. โครงการส่งเสริมชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ : ครูเพ่ือศิษย์ PLC 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรฯ 

 3. โครงการประเมินและคัดเลือก “ครูดี
ในดวงใจ” 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรฯ 

2. พัฒนาระบบการ
บริหารงานบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพ เที่ยงธรรม 
สร้างขวัญก าลังใจ และ
ส่งเสริมการปฏิบัติงานได้
อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 

4. โครงการอบรมครูผู้ช่วยและบุคลากร
ทางการศึกษาสู่มืออาชีพ 
 

- 50,000 100,000 100,000 100,000 กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรฯ 

5.โครงการพัฒนาองค์กรและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรใน
องค์กร 

300,000 100,000 300,000 300,000 300,000 กลุ่มอ านวยการ 
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เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณปีท่ีด าเนินการ 

กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ 
2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

2. พัฒนาระบบการ
บริหารงานบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพ เที่ยงธรรม 
สร้างขวัญก าลังใจ และ
ส่งเสริมการปฏิบัติงานได้
อย่างเต็มตามศักยภาพ 
(ต่อ) 

6. โครงการจัดท าแผนอัตราก าลัง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 

- - 20,000 20,000 20,000 กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

7.โครงการสรรหาและบริหารอัตราก าลัง
พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว 

250,000 200,000 200,000 200,000 200,000 กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

8. โครงการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

- 70,000 70,000 70,000 70,000 กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

9.โครงการจัดท าพิธีมอบ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ ากว่า
สายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

10.โครงการจัดงานวันเกษียณอายุ
ราชการของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า 

200,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสและความเสอมภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
1. นักเรียนทุกคนได้รับ
โอกาสและความเสอมภาค
ในการเข้าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพ 

1.โครงการติดตามประชากรวัยเรียนตาม 
ทร.14 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 
 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 
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เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณปีท่ีด าเนินการ 

กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ 
2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

1. นักเรียนทุกคนได้รับ
โอกาสและความเสอมภาค
ในการเข้าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพ (ต่อ) 

2.โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
 

150,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

3.โครงการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาเรียนรวม 
 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลฯ 

 4. โครงการติดตามผลการด าเนินงาน
กิจกรรมพัฒนานักเรียนในสถานศึกษา 
 

- - 50,000 50,000 50,000 กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

2. การเพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาผ่านเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
 

5. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่าน
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล 

- - 200,000 200,000 200,000 กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษาทางไกลฯ 

3. ระบบข้อมูลรายบุคคล
และสารสนเทศทางการ
ศึกษาครอบคลุม ถูกต้อง 
เป็นปัจจุบัน เพื่อการ
วางแผนบริหารจัด
การศึกษา การติดตาม
ประเมินและรายงานผล 
 
 

6. โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายและ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

70,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษาทางไกลฯ 
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เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณปีท่ีด าเนินการ 

กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ 
2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1. นักเรียนมีจิตส านึก
รักษาสิ่งแวดล้อม มี
คุณธรรม จริยธรรม และ
น าแนวคิดตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1.โครงการโรงเรียนปลอดขยะ ( Zero 
Waste School ) 
 

50,000 - 250,000 250,000 250,000 กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

2.โครงการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ปลอดขยะ 
 

- 50,000 100,000 100,000 100,000 กลุ่มอ านวยการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
1.ระบบการบริหารจัด
การศึกษามีประสิทธิภาพ
แลประสิทธิผล ส่งผลต่อ
คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 

1.โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ
โรงเรียนขนาดเล็ก 

50,000 - 50,000 50,000 50,000 กลุ่มนโยบายและ
แผน 

2.โครงการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาและการประเมิน
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 

250,000 100,000 300,000 300,000 300,000 กลุ่มนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลฯ 

3.โครงการนิเทศการศึกษาเพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 กลุ่มนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลฯ 

2.ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาที่สนอง
ความต้องการของชุมชน 
 
 

4.โครงการไทยนิยมยั่งยืน - 
 

- 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

กลุ่มอ านวยการ 
 

5. โครงการสร้างเครือข่ายพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

- - 70,000 80,000 90,000 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
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เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณปีท่ีด าเนินการ 

กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ 
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3. มีรูปแบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางการศึกษา 

6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร 
ครู ผู้รับผิดชอบงานการเงิน บัญชีและ
พัสดุ 

75,000 75,000 100,000 100,000 100,000 กลุ่มบริหารการเงิน
และสินทรัพย์ 

7. โครงการตรวจสอบภายใน 50,000 35,000 50,000 50,000 50,000 หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

 8.โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน 

25,000 25,000 30,000 30,000 30,000 กลุ่มอ านวยการ 

4.ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามีระบบการ
บริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ เอ้ือต่อการ
ส่งเสริมสนับสนุนการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา 

8.โครงการพัฒนางานมาตรฐาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

- 300,000 500,000 500,000 500,000 กลุ่มอ านวยการ 

9. โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 

184,000 250,000 250,000 250,000 250,000 กลุ่มนโยบายและ
แผน 

10.โครงการติดตามรายงานและ
ประเมินผลการบริหารจัดการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

80,000 50,000 80,000 80,000 80,000 กลุ่มนโยบายและ
แผน 

11.โครงการประชุมผับริหารสถานศึกษา 300,000 200,000 300,000 300,000 300,000 กลุ่มอ านวยการ 
12. โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กลุ่มอ านวยการ 
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  ส่วนที่ 6 
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 3 ได้จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564) ได้วิเครำะห์วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค ์ตัวชี้วัดหลัก   
กลยุทธ์ กระบวนงำน/โครงกำรหลัก และได้ก ำหนดตัวชี้วัดให้เกิดควำมสอดคล้องกับเป้ำประสงค์ 
ผลผลิต และตัวชี้วัดหลักท่ีได้ก ำหนดไว้ เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิผลในทำงปฏิบัติอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ดังนั้น เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยของกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำจึงก ำหนดแนวทำงกำร
น ำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ โดยสังเขปดังนี้  
               1.ผู้บริหำรหน่วยงำนทุกระดับ สร้ำงควำมตระหนักและให้ควำมส ำคัญในกำรบริหำร
จัดกำร โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำน และกำรท ำงำนแบบมีส่วนร่วม ที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำ
ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ กำรปฏิบัติงำนให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก ำหนด         
     2. หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ให้กำรส่งเสริม สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ 
และกำรพัฒนำกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นระบบ 
     3.เชื่อมโยงควำมส ำเร็จของกำรปฏิบัติงำนกับสถำนศึกษำ กำรบริหำรงำนบุคคลอย่ำง
ชัดเจน 
     4.บริหำรจัดกำรโดยเปิดโอกำสให้ทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมำภิบำล 
 

กระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติ 
 1.น ำแผนมำเป็นกรอบทิศทำง แนวทำงพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ และเป็นเครื่องมือในกำร
ก ำหนดแผนงำน โครงกำร กิจกรรม ในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของหน่วยงำนและ
สถำนศึกษำในสังกัด 
 2. สื่อสำรทิศทำงของหน่วยงำนทั้งวิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้ำประสงค์  ยุทธศำสตร์ และ
เป้ำหมำยกำรให้บริหำรหน่วยงำน ให้บุคลำกรทุกระดับรับรู้และเข้ำใจตรงกัน 
 3. จัดโครงกำร กระบวนกำรท ำงำน และมอบหมำยผู้รับผิดชอบปฏิบัติงำน ทั้งเจ้ำภำพหลัก 
และเจ้ำภำพรอง  และผู้สนับสนุน พร้อมก ำหนดบทบำทควำมรับผิดชอบอย่ำงชัดเจน 
 4. ควบคุม  ติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมกรอบทิศทำงแนวทำงที่ก ำหนดไว้ และจัด
ทรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ในระยะครึ่งแผน และเมื่อสิ้นสุดแผนกำรด ำเนินงำน เพ่ือน ำเสนอต่อ
สำธำรณชน และเป็นข้อมูลสำรสนเทศในกำรปรับปรุงแก้ไข 
 5. ทบทวน ปรับปรุงแผนเป็นประจ ำทุกปี ให้สอดคล้องกับนโยบำยด้ำนกำรศึกษำในปัจจุบัน
และสภำพบริบที่เปลี่ยนไป 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 
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