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การดำเนินการตามนโยบาย 
ด้านการพัฒนาบุคลากร 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

  การปรับเปลี่ยนระบบบการผลิตและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ทุกประเภท ตั้งแต่การจูงใจ คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนาศักยภาพ
และสมรรถนะอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ ปรับเปลี่ยนบทบาทครูให้เป็นครูยุคใหม่
ที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพตรงตามความต้องการ เป็นมืออาชีพ มีทักษะวิชาชีพขั้นสูง โดยปรับบทบาทจาก 
“ครูสอน” เป็น “โค้ช” หรือ “ผู้อำนวยการการเรียนรู้” สร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และ
วัดผลงานจากการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง นอกจากนี้มีการออกแบบ วางแผนการผลิตและพัฒนาครูอย่างเป็น
ระบบ ตั้งแต่การกำหนดมาตรฐานวิชาชีพขั้นสูง เงินเดือนค่าตอบแทนและสวัสดิการต่าง ๆ ให้สามารถจูงใจ
บุคคลที่เก่ง ดี มีความรู้ มาเป็นครู มีการวางแผนอัตรากำลังระยะยาว ร่วมกับสถาบันการศึกษาในการผลิตครู 
และมีการวางแผนการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง โดยนำ Digital Platform มาเป็นเครื่องมือทั้งการพัฒนา อบรม
ครู และการจัดทำฐานข้อมูลกำลังคน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลประวัติครู ประวัติการพัฒนา ฝึกอบรม นำไปสู่
การวิเคราะห์ วางแผนกำลังคนได้อย่างต่อเนื่อง 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ได้ดำเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง  ด้านการพัฒนาบุคลากร  ดังนี้ 
เป้าประสงค์ 
 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ มีประเสิทธิภาพ เป็นมือ
อาชีพ และมีทักษะวิชาชีพขั้นสูง 
ประเด็นกลยุทธ์ 
 1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่ผลิตครู ในการผลิตและพัฒนาครูให้ตรงกับ
สาขาวิชา และสอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 
     1.1 ตัวชีว้ัด 
  (1) สถานศึกษามีแผนความต้องการครูระยะยาว 20 ปี 
  (2) สถานศึกษามีกรอบสมรรถนะครูที่สอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 และ
สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
  (3) สถานศึกษาทุกแห่งมีจำนวนครูอย่างเหมาะสม และพอเพียงต่อการพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียน 
     1.2 แนวทางการดำเนินการ 
  (1) ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการวิเคราะห์ความขาดแคลน และความ
ต้องการครู 
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  (2) ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการกำหนดสมรรถนะครู ให้สอดคล้องกับ
การพัฒนาในศตวรรษท่ี 21 
  (3) ประสานความร่วมมือ ในการวางแผนในการผลิตครูทั้งระบบ 
  (4) สถาบันการศึกษาผลิตครูตามความต้องการและความขาดแคลนครู ระยะ 20 ปี 
  (5) ประสานความร่วมมือ ติดตาม ประเมินผล การผลิตครู 
 2. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพมีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
    2.1 ตัวชีว้ัด 
  (1) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มีศักยภาพในการปฏิบัติงานครบ
ตามความจำเป็น ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  (2) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการจัดการ
เรียนรู้ และการวัดประเมินผลอย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล 
    2.2 แนวทางการดำเนินการ 
  (1) ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาตนเอง (Need Assessment) ของ
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือวางแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร 
  (2) กำหนดกรอบและวิเคราะห์หลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ให้เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 
  (3) ประสานกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหน่วยงานอื่น ๆ จัดทำหลักสูตรที่มี
คุณภาพให้สอดคล้องกับกรอบหลักสูตรที่กำหนด 
  (4) สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วางแผนและเข้ารับการพัฒนาตาม
หลักสูตรที่กำหนดที่เชื่อมโยงความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 
  (5) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้ออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการวัด
ประเมินผลที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active 
Learning) 
  (6) ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีความรู้ทักษะ
ด้าน Digital Literacy, Digital Pedagogy ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาท่ี 3 
  (7) ส่งเสริมพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับ
การพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่กำหนด 
  (8) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่มีความ
แตกต่าง  
  (9) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online และแบบ Face-to-Face 
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กิจกรรมการดำเนินการตามนโยบาย 
ด้านการพัฒนาบุคลากร 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
---------------------   

1. ชื่อโครงการ…โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาลในเขตพ้ืนที่การศึกษา               
กิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   

 ดำเนินการแล้ว 
 ยังไม่ดำเนินการ 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  สพฐ จำนวน. ... 130,000......บาท ใช้งบประมาณ...120,890…..บาท 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อศึกษาตัวอย่างองค์กร หรือหน่วยงานที่ประสบผลสำเร็จในด้านการดำเนินงานเขตสุจริต         

และคุณธรรม จริยธรรม 

 2. เพื่อศึกษาแนวทางในการดำเนินงาน และมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานในการปรับใช้         

ในการพัฒนาเขตพ้ืนที่สุจริต และการพัฒนาองค์กร 

กิจกรรม 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 5 มกราคม 2564 ผอ.สพม.มค 

2. ศึกษาดูงานองค์กร และหน่วยงานที่ประสบผลสำเร็จในการ

ดำเนินงานเขตพ้ืนที่สุจริต  และคุณธรรม จริยธรรม 

18 – 19 มีนาคม 

2564 

กลุ่มนิเทศติดตาม

และประเมินผล 

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางยกระดับการเสริมสร้าง

คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

“ป้องกันการทุจริต” (กิจกรรมสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

สุจริตและกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  

ในการดำเนินงานของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

17 มีนาคม 2564 กลุ่มนิเทศติดตาม

และประเมินผล 

4. ประเมินผลการศึกษาดูงาน 25 มีนาคม 2564 กลุ่มนิเทศฯ 

5. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 29–30 มี.ค. 2564 กลุ่มนิเทศฯ 
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ผลการดำเนินงาน (ทำอะไร  กับใคร  ที่ไหน  เมื่อไหร่   กี่คน ส่งผลต่อผู้เข้าร่วมอย่างไร) 

การดำเนินงานตามโครงการพัฒนากระบวนการทำงาน การศึกษาที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ในการทำงาน

โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงาน ได้กำหนดประเด็น การศึกษาดูงานและสังเคราะห์ผลได้ ดังนี้  

1.ข้อสรุปท่ีได้จากการฟังบรรยาย 
ก่อนการบรรยายมีพิธีกร สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ ได้เปิดวิดิทัศน์

การแนะนำรับผิดชอบโรงเรียนเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียน นโยบายในการบริหารจัดการ ความโดดเด่นคือการ
นำรูปแบบของเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละกลุ่ม และขับเคลื่อนการทำงานภายในให้เกิดเป็นรูปธรรม 

2. การศึกษาดูงานครั้งนี้ ช่วยแก้ปัญหาในการทำงานให้กับตนเองได้อย่างไรบ้าง    
2.1  ได้แนวทางในการจัดทำเอกสารและระบบงาน  
2.2  ได้ประสบการณ์ตรง โดยการแลกเปลี่ยนความรู้ในการแก้ปัญหาการทำงาน รวมทั้ง  

การขยายโลกทัศน์ เพิ่มประสบการณ์การในการทำงาน    
2.3  แก้ปัญหาในเรื่องการจัดทำแผนติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  

และแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเข้าด้วยกัน โดยความเห็นชอบของ ก.ต.ป.น.    
2.4  ได้แนวคิดในการแก้ปัญหาที่หลากหลายด้วยวิธีที่แตกต่างกันตามบริบท เช่น  

 - กลุ่มงานส่งเสริม ได้แนวคิดในการทำนวัตกรรมเรื่องลูกเสือที่สามารถพัฒนาต่อยอดได้ 
 - กลุ่มงานอำนวยการ ได้แนวคิดการบริการจุดอำนวยความสะดวก  
 - กลุ่มงานบุคคล ได้แนวคิดการแก้ปัญหาการประสานงานในการติดต่อราชการ 
 - กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้แนวคิดการนิเทศโดยใช้ระบบ 

SCHOOL NOTE เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร 
3.  การศึกษาดูงานครั้งนี้ ก่อให้เกิดความคิดใหม่ ๆ และนำไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเอง 

ได้อย่างไร    
3.1  การสร้างโปรแกรมเพ่ือสะดวกในการปฏิบัติงาน    
3.2  แนวคิดในการทำงานในลักษณะมนุษยสัมพันธ์ นำวิชาการ ที่จะทำให้การทำงาน 

บรรลุวัตถุประสงค์    
3.3  นำมาปรับวิธีการในการปฏิบัติงาน  
3.4  นำรูปแบบการให้บริการทางวิชาที่หลากหลาย มาปรับใช้ในงาน ITA   
3.5  รูปแบบการจัดทำ/เก็บข้อมูล ในการให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย        

มีหลายวิธีที่สามารถ นำมาประยุกต์ใช้ได้ 
4. การศึกษาดูงานครั้งนี้มีประโยชน์ต่อกลุ่มงาน และสำนักงานเขตพื้นที่ฯ อย่างไรบ้าง    

4.1  นำมาใช้ในการปรับระบบการทำงาน การแบ่งงานตามกรอบงาน    
4.2  นำแนวคิดในการกำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย มาเทียบเคียงและปรับใช้ให้เหมาะสม    
4.3  ศึกษาวิธีปฏิบัติที่ดี (BEST Practice) ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต ๒ นำมาวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย และนำมาประยุกต์ใช้กับงานของตน    
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2. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 1. บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม จำนวน 43 คน ได้ศึกษาดูงาน 

และเยี่ยมพ้ืนที่ (Site Visit) 

 เชิงคุณภาพ 

 2. บุคลากรได้รับประสบการณ์จากการศึกษาดูงานเยี่ยมพ้ืนที่ (Site Visit) และนำแนวคิดมาปรับใช้ใน

การปฏิบัติงาน รวมทั้งสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

มหาสารคาม เพ่ือพัฒนาเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต 

ปัญหา/อุปสรรค 

 ไม่มี 

ข้อเสนอแนะ 

1.  ควรใช้เวลาในการศึกษาดูงานมากกว่านี้ เพราะยังศึกษางานได้ไม่ทั่วถึง    

2.  ควรมีการศึกษาดูงานในลักษณะนี้อีก (ใช้หรือไม่ใช้งบประมาณก็ได้) เพราะการศึกษาดูงานจาก

หน่วยงาน องค์กรอ่ืนจะได้ประโยชน์มาก แต่ละแห่งมีทั้งจุดเด่น จุดแข็ง ที่สามารถนำมาปรับใช้ให้เกิด

ประโยชน์ต่อเขตพ้ืนที่ได้เป็นอย่างดี 
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2. ชื่อโครงการ   การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

                    มัธยมศึกษา เขต 26 

 ดำเนินการแล้ว 

 ยังไม่ดำเนินการ 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  สพฐ. จำนวน.........................บาท ใช้งบประมาณ…………………..บาท 

                                 สพม.มหาสารคาม จำนวน 120,000 บาท  ใช้งบประมาณ…39,483…..บาท              

วัตถุประสงค์ 

  2.1 เพ่ือให้หน่วยงานและโรงเรียนในสังกัดมีแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 

  2.2 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงบประมาณปีงบประมาณ 2564                       

  2.3 เพ่ือให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 และสถานศึกษาในสังกัดได้มีแผน

ประกอบการใช้จ่ายงบประมาณกรอบแนวทางในการดำเนินงานที่ชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

กิจกรรม 

 กิจกรรมที่ 1 การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

                   มัธยมศึกษา เขต 26 

   1. แจ้งนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

   2. แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 

    3. ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  -.แจ้งนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตลอดทั้งกรอบวงเงินงบประมาณท่ีจะใช้ในการบริหารจัดการ -SWOT 

ANALYSIS -วิเคราะห์ข้อมูล 

   4. แจ้งกลุ่ม/กลุ่มงานในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม เพ่ือจัดทำ

โครงการ 

และเสนอโครงการจะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่งให้กลุ่มนโยบายและแผนตามระยะเวลา                     

ที่กำหนด 

   5. กลุ่มนโยบายและแผนรวบรวม สรุป จำนวนโครงการและงบประมาณที่กลุ่มต่างๆจัดส่งให้  

โดยแยกเป็นยุทธศาสตร์  

   6. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในการดำเนินโครงการ 

   7. จัดทำร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
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       8. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

   9. นำเสนอแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

   10. จัดส่งแผนปฏิบัติการประจำปีรายงานให้ สพฐ. ทราบ 

   11. นำแผนปฏิบัติการประจำปีไปสู่การปฏิบัติ 

   12. รายงาน สพฐ. ทราบตามระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่แผนปฏิบัติการประจำปีทาง

เว็บไซต์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

 ผลการดำเนินการ 

  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โดยกลุ่มนโยบายและแผน ได้แจ้งนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้อง

และแนวทางการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ งบดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

  แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดทิศทางและแนวทางการดำเนินงาน ในการจัดทำ

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 16- 18 พฤศจิกายน 2563 และคณะกรรมการ

ยกร่างรูปแบบการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 สู่ความเป็นเลิศ  ในวันที่ 25 

พฤศจิกายน 2563 รวมทั้งพิจารณาแผนการใช้จ่ายงบประมาณและกรอบวงเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 แจ้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องส่งโครงการ ปรับแก้ไขโครงการตามกรอบวงเงินที่

ได้รับจัดสรร และส่งในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

  กลุ่มนโยบายและแผนจึงได้นำแผนการใช้จ่ายงบประมาณและโครงการเพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

งบประมาณ 2564 ขอความเห็นชอบ/อนุมัติจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ในวันที่ 17 

มีนาคม 2564 ในคราวประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2564 และจัดทำเป็นเล่ม

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้กลุ่มต่างๆและโรงเรียนในสังกัดใช้เป็นกรอบดำเนินงานและ

แนวทางในการปฏิบัติ ต่อไป 
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กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาในสังกัด 

   ยังไม่ดำเนินการ 

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

   ยังไม่ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน  บรรลวุัตถุประสงค์ ร้อยละ....80............................   

     ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ปัญหา / อุปสรรค / ความเสี่ยง 

 1. การจัดทำแผนล้าช้าเนื่องจากรอนโยบายจาก สพฐ.   

    2. ในการจัดทำโครงการเพื ่อบรรจุในแผนปฏิบัติการประจำปีนั ้นเนื ่องจากแต่ละกลุ ่มมีภารกิจ                                 

ที ่จะต้องขับเคลื ่อนนโยบายสู ่การปฏิบัติแต่งบประมาณที ่ได้ร ับจัดสรรมามีค่อนข้างจำกัดจึงเกิดปัญหา                       

เรื่องงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานเพราะต้องดำเนินงานพร้อมๆกันทุกฝ่าย 

    3. การนำงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการสำนักงานเขตพ้ืนที่ไปดำเนินงานซ้ำซ้อน

กับโครงการ/กิจกรรมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทำให้เกิดการใช้งบประมาณซ้ำซ้อน 

   4. โครงการที่ดำเนินการหรือบรรจุในแผนปฏิบัติการประจำปีไม่สามารถตอบสนองการรายงานผลการ

ดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ (KRS) หรือการรายงานผลการดำเนินงานในระบบรายงานผลตัวชี้วัด                

ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ,การรายงานผลการดำเนินงาน 

ตามตัวชี ้ว ัดการติดตามและประเมินผล ตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ (E-Mes) และการบริหารจัดการศึกษา                         

ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : สตผ.) , การรายงาน

ผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการ ภาค ,การรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 

การรายงานผลการดำเนินงานของจังหวัด (กระทรวงมหาดไทย) และการรายงานติดตามผลการดำเนินงาน                

ของสำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อย่างครบถ้วน เนื ่องจาก

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดไม่ได้ให้ความสำคัญหรือศึกษาทำความเข้าใจแบบรายงานต่างๆที่เกี ่ยวข้องก่อน จะเสนอ

โครงการ/กิจกรรมเพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติการประจำปี เมื่อดำเนินงานหรือกิจกรรมในโครงการ จึงไม่สามารถ

ตอบสนองการรายงานผลการดำเนินงานต่างๆได้ 
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ข้อเสนอแนะ / วิธีการแก้ไข / แนวทางพัฒนา 

  1. เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด อาจจำเป็นต้องจัดลำดับความสำคัญของโครงการและหากโครงการ/

กิจกรรมใด มีงบประมาณจัดสรรมาโดยตรงจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและถ้าพิจารณา 

เห็นว่าพอสมควรที่จะสามารถดำเนินกิจกรรมผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติได้ก็ควรพิจารณาตัดงบประมาณที่

ซ้ำซ้อนหรือตัดโครงการ/กิจกรรมนั้นออกจากแผนปฏิบัติการประจำปี หรือให้คงไว้แต่รองบประมาณที่รับจัดสรร

จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน โดยตรง ถ้าไม่เพียงพอจึงเสนอของบประมาณเพิ่มจาก

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือพิจารณา ต่อไป 

 2. ในการดำเนินงานเพื ่อรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยเหนือ ควรบูรณาการทำงานร่วมกัน            

โดยเฉพาะ กพร.สพฐ. และสำนักติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( สตผ.) และสำนักงาน

ศึกษาธิการ ภาค  และสำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในการจัดทำ

ระบบรายงานและแบบรายงานผลการดำเนินงานร่วมกันเพื่อลดภาระการรายงานการและจัดทำเอกสารต่างๆ 

ของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหลายครั้งรวมทั้งเพื่อความชัดเจนในการจัดทำกิจกรรม               

และโครงการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติจะได้ดำเนินการในครั้งเดียวเตรียมสิ่งต่างๆที่หน่วยเหนือ

ต้องการ จะได้มีเวลา ในการจัดการเรียนการสอนและปรับปรุงพัฒนาแก้ไขการดำเนินงานร่วมกับสำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 
3. ชื่อโครงการ…ส่งเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ปีงบประมาณ 2564 
   ดำเนินการแล้ว  

ยังไม่ดำเนินการ  
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  สพฐ จำนวน.........................บาท ใช้งบประมาณ…………………..บาท  
                                 สพม.มค จำนวน...35,000.....บาท  ใช้งบประมาณ……………..บาท              
วัตถุประสงค์ 

  1.  เพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

  2.  เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

   3.  เพื่อตรวจสอบ ติดตาม และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินภายนอกรอบ 4  

                         จาก สมศ. 

กิจกรรม 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบการ

ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ดังนี้ 

 1.1 วิเคราะห์ และกำหนดเป้าหมาย วางแผนการ

ดำเนินงาน 

 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน /แจ้ง

สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง 

  1.3 ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ รูปแบบการเขียน

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) 

เพ่ือเป็นแนวทางท่ีถูกต้องชัดเจน แก่สถานศึกษา  

 1.4 สร้างความตระหนักรู้ให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้ง

ผู้ปฏิบัติงานในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและผู้ปฏิบัติงาน

ในระดับสถานศึกษา โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา พัฒนาระบบ

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพ่ือเตรียมความ

พร้อมรับการประเมินภายนอก  

 1.5 สรุป รายงานผล  

ตุลาคม 2563 – 

เมษายน 2564 

ว่าที่ ร.ท.ดร.สุเขตร์  ศรีบุญ

เรือง 

ศน.ธนาภา  บุญครอบ 

ศน.รุจาภา  อรรถเวทิน  

และคณะศึกษานิเทศก์ 
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2 กิจกรรมที่ 2  กำกับ นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและ

ประเมินผล  

(กำลังดำเนินการ) 

พฤษภาคม 2564 

– 30 กันยายน 2564 

 

ว่าที่ ร.ท.ดร.สุเขตร์  ศรีบุญ

เรือง 

ศน.ธนาภา  บุญครอบ 

ศน.รุจาภา  อรรถเวทิน  

และคณะศึกษานิเทศก์ 

 

ผลการดำเนินงาน (ทำอะไร  กับใคร  ที่ไหน  เมื่อไหร่   กี่คน ส่งผลต่อผู้เข้าร่วมอย่างไร) 

   1. มีการวิเคราะห์ และกำหนดเป้าหมาย วางแผนการดำเนินงาน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน /

แจ้งสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง และดำเนินการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้บริหารสถานศึกษา

และผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอก ในวันที่ 16 

มีนาคม 2564  ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

เวลา 08.30 – 16.30 น. ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้รับผิดชอบ

งานประกันคุณภาพของสถานศึกษาทั้ง 35 แห่ง ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม  จำนวนทั้งสิ้น  83  คน    

  2. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอก ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  โดยภาพรวมมี

ความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด คะแนนเฉลี่ย 4.51 โดยเฉพาะในประเด็น ประโยชน์/ความรู้ที่ได้รับจาก

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้เข้าประชุมมีความพึงพอใจสูงที่สุดที่คะแนนเฉลี่ย 4.60    

ปัญหา/อุปสรรค 

     - อุปกรณ์ เครื่องเสียง/เครื่องฉายยังไม่พร้อมเท่าที่ควร ยังต้องปรับปรุงระบบให้มีความเสถียรมากขึ้น 

ข้อเสนอแนะ 

     - เพ่ิมกิจกรรมกลุ่ม/กิจกรรมให้ผู้เข้าประชุมได้ลงมือปฏิบัติมากขึ้น  

     - เพ่ิมเวลาในการจัดกิจกรรมเพื่อให้สามารถลงมือปฏิบัติในแต่ล่ะเรื่องให้มีความชัดเจนในการนำไปปฏิบัติ

ที่โรงเรียนต่อไป  

     - ควรจัดอบรมต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีการศึกษาเพราะเป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้และเป็นประโยชน์โดยตรง

ต่อการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบในระดับสถานศึกษา  

     - สถานศึกษาอยากให้มีการลงพ้ืนที่นิเทศ กำกับ ติดตาม เพื่อให้ความช่วยเหลืออีกครั้ง ซึ่งจะได้ดำเนินการ

ตามแผนงาน/โครงการในระยะต่อไปจนสิ้นสุดปีงบประมาณ     
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4. ชื่อโครงการ…ส่งเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ปีงบประมาณ 2564 

   ดำเนินการแล้ว  

ยังไม่ดำเนินการ  

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  สพฐ จำนวน.........................บาท ใช้งบประมาณ…………………..บาท  

                                 สพม.มค จำนวน...35,000.....บาท  ใช้งบประมาณ……………..บาท              

วัตถุประสงค์ 

  1.  เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

  2.  เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

   3.  เพื่อตรวจสอบ ติดตาม และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินภายนอกรอบ 4  

                         จาก สมศ. 

กิจกรรม 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมความเข้มแขง็ของระบบการประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษา ดงันี ้

 1.1 วิเคราะห์ และกำหนดเป้าหมาย วางแผนการดำเนินงาน 

 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน /แจ้งสถานศึกษาและ

ผู้เกี่ยวข้อง 

  1.3 ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ รปูแบบการเขียนรายงาน

ผลการประเมินตนเองของสถานศกึษา (SAR) เพื่อเป็นแนวทางที่

ถูกต้องชัดเจน แก่สถานศึกษา  

 1.4 สร้างความตระหนักรู้ให้กับผู้มสี่วนเกี่ยวข้องทั้ง

ผู้ปฏิบัติงานในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาและผู้ปฏิบตัิงานในระดับ

สถานศึกษา โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบงาน

ประกันคณุภาพการศึกษา พัฒนาระบบการประกันคณุภาพ

ภายในสถานศึกษาเพื่อเตรยีมความพร้อมรับการประเมิน

ภายนอก   

ตุลาคม 2563 – 

เมษายน 2564 

ว่าท่ี ร.ท.ดร.สุเขตร์  ศรีบุญเรือง 

ศน.ธนาภา  บุญครอบ 

ศน.รุจาภา  อรรถเวทิน  

และคณะศึกษานเิทศก์ 

2 กิจกรรมที่ 2  กำกับ นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล  

(กำลังดำเนินการ) 

พฤษภาคม 2564 

– 30 กันยายน 2564 

ว่าท่ี ร.ท.ดร.สุเขตร์  ศรีบุญเรือง 

ศน.ธนาภา  บุญครอบ 
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ผลการดำเนินงาน (ทำอะไร  กับใคร  ที่ไหน  เมื่อไหร่   กี่คน ส่งผลต่อผู้เข้าร่วมอย่างไร) 

   1. มีการวิเคราะห์ และกำหนดเป้าหมาย วางแผนการดำเนินงาน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน /

แจ้งสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง และดำเนินการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้บริหารสถานศึกษา

และผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอก ในวันที่ 16 

มีนาคม 2564  ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

เวลา 08.30 – 16.30 น. ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้รับผิดชอบ

งานประกันคุณภาพของสถานศึกษาทั้ง 35 แห่ง ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม  จำนวนทั้งสิ้น  83  คน    

  2. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอก ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  โดยภาพรวมมี

ความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด คะแนนเฉลี่ย 4.51 โดยเฉพาะในประเด็น ประโยชน์/ความรู้ที่ได้รับจาก

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้เข้าประชุมมีความพึงพอใจสูงที่สุดที่คะแนนเฉลี่ย 4.60    

ปัญหา/อุปสรรค 

     - อุปกรณ์ เครื่องเสียง/เครื่องฉายยังไม่พร้อมเท่าที่ควร ยังต้องปรับปรุงระบบให้มีความเสถียรมากขึ้น 

ข้อเสนอแนะ 

     - เพ่ิมกิจกรรมกลุ่ม/กิจกรรมให้ผู้เข้าประชุมได้ลงมือปฏิบัติมากขึ้น  

     - เพ่ิมเวลาในการจัดกิจกรรมเพื่อให้สามารถลงมือปฏิบัติในแต่ล่ะเรื่องให้มีความชัดเจนในการนำไปปฏิบัติ

ที่โรงเรียนต่อไป  

     - ควรจัดอบรมต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีการศึกษาเพราะเป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้และเป็นประโยชน์โดยตรง

ต่อการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบในระดับสถานศึกษา  

     - สถานศึกษาอยากให้มีการลงพ้ืนที่นิเทศ กำกับ ติดตาม เพื่อให้ความช่วยเหลืออีกครั้ง ซึ่งจะได้ดำเนินการ

ตามแผนงาน/โครงการในระยะต่อไปจนสิ้นสุดปีงบประมาณ     
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5. ชื่อโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเลคทรอนิกส์ 

(Pension Electronic Filing) 

                           ดำเนินการแล้ว 

        ยังไม่ดำเนินการ 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร       สพฐ. จำนวน .........................บาท ใช้งบประมาณ ......................... บาท 

          สพม.มหาสารคาม จำนวน..23,000..บาท ใช้งบประมาณ..23,000..บาท 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำในสังกัด ผู้ที่เกษียณ 
อายุราชการในปีงบประมาณ 2564 ให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและสาระสำคัญในสิทธิประโยชน์จะ
ได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการ  

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำในสังกัด ผู้ที่เกษียณอายุราชการ 
ในปีงบประมาณ 2564 สามารถดำเนินการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึง
ประโยชน์ 
กิจกรรม 

1. ชี้แจงสิทธิในการรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญและเงินอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย  
นางบุญชู  โคตรบรรเทา  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

 
 
 
 
 
 

 
2. ชี้แจงขั้นตอนและกรอกข้อมูลในระบบ  e – pension  โดย เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานการเงิน

และสินทรัพย์ 
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ผลการดำเนินงาน  

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ 
ในปีงบประมาณ2564 ดำเนินการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทาอิเล็กทรอนิกส์ ได้ครบก่อน 
ถึงเวลาเกษียณอายุราชการ คิดเป็นร้อยละร้อย 

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ 
ในปีงบประมาณ 2564 ได้รับเงินบำเหน็จบำนาญภายในเดือนตุลาคม 2564 เป็นเดือนแรก 
 3.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำในสังกัด ใช้ประโยชน์จากระบบ  
(Pension Electronic Filing)   ได้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งก่อนและหลังเกษียณอายุราชการ 
เป้าหมาย 

 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ  

2564  จำนวน 70  ราย และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน  15 ราย  รวม 85 ราย 

ระยะเวลาการดำเนินการ 

 ประชุมเชิงปฏิบัติการการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเลคทรอนิกส์ สำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม   วันที่ 25 มิถุนายน  พ.ศ.2564 

ปัญหา/อุปสรรค 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้เกิดอุปสรรคในการจำกัดเรื่องเวลา        

และจำนวนผู้เข้าอบรม 

ภาพกิจกรรม 
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6. ชื่อโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้าง  ภาครัฐ  

(e-GP)  พร้อมแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  และการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของ

สถานศึกษา 

 ดำเนินการแล้ว 

 ยังไม่ดำเนินการ 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  สพฐ. จำนวน.........................บาท ใช้งบประมาณ…………………..บาท 

                                 สพม.มหาสารคาม จำนวน...67,000....บาท  ใช้งบประมาณ…67,000…..บาท              

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัสดุ ด้านการเงิน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความรู้ 

ความเข้าใจ เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐฯ และระเบียบ ประกาศ 

กฎกระทรวง ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยละเอียด 

2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัสดุ  การเงิน  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  มีความรู้  

ความเข้าใจ  เกี่ยวกับการทำสัญญา  การบริหารสัญญา  และกรณีศึกษา  การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐผ่านระบบ

การจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ  (e-GP)  พร้อมแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  และการใช้

จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา  พร้อมให้ความรู้ด้านการจัดทำแผนการดำเนินงาน  และให้ความด้าน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง    

3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัสดุและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  มี ความรู้  ความเข้าใจ 

เกี่ยวกับ แนวทางปฏิบัติในการควบคุมและการจำหน่ายพัสดุ    

4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัสดุและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  มีความรู้  ความเข้าใจ   

เกี่ยวกับ  แนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินต่างๆ  ในการพัสดุ  

5. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้  ประสบการณ์  ข้อคิดเห็น  

ปัญหาอุปสรรคต่างๆ  ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐผ่านระบบการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ  (e-GP)  พร้อมแนะ

แนวทางในการแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  และการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา  พ ร้อมให้

ความรู้ด้านการจัดทำแผนการดำเนินงาน  และให้ความด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ระหว่างผู้เข้าร่วมสัมมนา

ด้วยกันและวิทยากร 
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กิจกรรม 

 1. ชี้แจงแนวทางการจัดตั้งโครงการ  และข้ันตอนการของบประมาณ 

 2. ให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน 

 3. ชี้แจงแนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา 

 4.  ชี้แจงการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ กฎกระทรวง ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ  

ตาม ว.89 

 5.  ฝึกอบรมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-Gp)  

ผลการดำเนินงาน  บรรลวุัตถุประสงค์ ร้อยละ.....100..............   

     ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

 ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสามารถนำความรู้  ข้อเสนอแนะ  กระบวนการต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  

ตลอดจน  แนวคิด  ที่ได้รับจากการสัมมนาไปปฏิบัติและปรับใช้สู่ความสำเร็จเรียบร้อย  ในการบริหารงานด้าน

การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐผ่านระบบการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ  (e-GP)  พร้อมแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา

การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  และการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา  พร้อมให้ความรู้ด้ านการจัดทำแผนการ

ดำเนินงาน  และให้ความด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   นอกจากนั้น  ยังสามารถนำไปถ่ายทอดหรือแนะนำให้แก่

ผู้เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง  ปฏิบัติงานได้อย่าง  มีประสิทธิภาพ  ประสบความสำเร็จ  อย่างดียิ่งต่อหน้าที่  และ

หน่วยงานที่ตนปฏิบัติราชการอยู่ 

ปัญหา / อุปสรรค / ความเสี่ยง 

 1.  จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนมากทำให้สถานที่ไม่เพียงพอต่อการจัดอบรม  

 2.  ระยะเวลาในการจัดอบรมสั้น  ทำให้ไม่เพียงพอต่อเนื้อหาที่ทำการอบรม 

 3.  การอบรมต้องเน้นการปฏิบัติมากว่าบรรยายเนื้อหา 

 4.  สถานที่ในการจัดอบรมไม่สะดวกต่อการให้บริการ 

ข้อเสนอแนะ / วิธีการแก้ไข / แนวทางพัฒนา 

 1.  แบ่งการอบออกเป็นจำนวน  3  รุ่น เพ่ือลดความแออัดของผู้เข้าร่วมอบรม 

 2.  เพิ่มจำนวนวันในการจัดอบรมเพ่ือให้เพียงพอต่อเนื้อหาในการจัดอบรม 

 3. เพ่ิมเวลาการปฏิบัติให้มากว่าการบรรยาย 

 4.  จัดสถานที่ในการอบรมให้เหมาะสมกับจำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 
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ภาพประกอบ 

รุ่นที่ 1 
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ภาพประกอบ 

รุ่นที่ 2 
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ภาพประกอบ 

รุ่นที่ 3 
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7. ชื่อโครงการ  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทางการคิดคำนวณ โดย ชุดกิจกรรมการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 ดำเนินการแล้ว 

 ยังไม่ดำเนินการ 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  สพฐ. จำนวน.........................บาท ใช้งบประมาณ…………………..บาท 

                                 สพม.มหาสารคาม จำนวน 10,000 บาท  ใช้งบประมาณ  10,000 บาท              

วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

 2. เพ่ือนิเทศ ติดตาม การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา  

 3. เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนคณิตศาสตร์สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   

กิจกรรม 

กิจกรรมที่ ๑ การประกวดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการพัฒนานวัตกรรมและ

เทคโนโลยีการเรียนการสอนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 

กิจกรรมที่ 2  นิเทศ ติดตาม การเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ใช้ชุด

กิจกรรมการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย 

ผลการดำเนินงาน  บรรลวุัตถุประสงค์ ร้อยละ 100  

     ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

 กลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา  ได้มีแนวทางในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพด้าน

ทักษะการคิดคำนวณ ตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

มหาสารคาม ในด้านคุณภาพที่ต้องการพัฒนาครูจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับศตวรรษท่ี 21 ได้จัดกิจกรรมการ

คัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการพัฒนานวัตกรรมและ

เทคโนโลยีการเรียนการสอนด้านคณิตศาสตร์ ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมทักษะครูด้านการ

พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอนในชั้นเรียน ทั้งนี้ให้ครูผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์ที่สนใจเข้า

ร่วมส่งใบสมัครครบทุกกิจกรรม 
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 การดำเนินการคัดเลือก 

 1. ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส่งผลงานโดยดำเนินการจัดทำรูปเล่มรายงาน (ไม่

จำกัดจำนวนหน้า) วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอน

ด้านคณิตศาสตร์  จำนวน 2 เล่ม พร้อมนวัตกรรมการเรียนการสอนด้านคณิตศาสตร์ นำส่งในรูป CD จำนวน 1 

แผ่น 

 2. ประเภทของแข่งขัน 

  1. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  แบ่งเป็น 2 รายการ 

   1.1 วิธ ีปฏิบัติที ่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนด้าน

คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   

   1.2 วิธ ีปฏิบัติที ่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการเรียนการสอนด้าน

คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   

  2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  แบ่งเป็น 2 รายการ 

   2.1 วิธ ีปฏิบัติที ่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนด้าน

คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   

   2.2 วิธ ีปฏิบัติที ่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการเรียนการสอนด้าน

คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   

  3. รางวัล 

   ผลการประกวดผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัล

รองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้เป็นผลงงาน Best Practice ของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา

มหาสารคาม และผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้รับรางวัลชมเชย  จะได้เป็นผลงงาน Good Practice ของสำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
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8. ชื่อโครงการ  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์สู่การพัฒนาคณุภาพผู้เรียน 

 ดำเนินการแล้ว 

 ยังไม่ดำเนินการ 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  สพฐ. จำนวน.........................บาท ใช้งบประมาณ…………………..บาท 

                                 สพม.มหาสารคาม จำนวน 10,000.- บาท  ใช้งบประมาณ 10,000.-บาท              

วัตถุประสงค์ 

   1. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

          2. เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้ที่นำไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คณิตศาสตร์ 

      3. เพ่ือนิเทศ ติดตาม สนับสนุนการการจัดการเรียนรู้กลุ่มคณิตศาสตร์ 

กิจกรรม 

 กิจกรรมที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะครูเพื่อการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ที่นำไปสู่การ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 

 กิจกรรมที่ 2 การนิเทศติดตามระดับชั้นเรียน โรงเรียนในสังกัด 

ผลการดำเนินงาน  บรรลวุัตถุประสงค์ ร้อยละ .............................   

     ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

 เนื่องจากสถานการณ์ในช่วงนี้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้

ไม่สามารถดำเนินการตามกิจกรรมที่ได้วางแผนไว้ ไม่สามารถไปนิเทศติดตามระดับชั้นเรียน โรงเรียนในสังกัด 

จึงต้องเปลี่ยนแปลงกิจกรรมในโครงการเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของการศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็น

ประโยชน์ในการปรับปรุงการเรียนการสอนของครูและผู้เรียนต่อไป 

ปัญหา / อุปสรรค / ความเสี่ยง 

 สถานการณ์ในช่วงนี้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ข้อเสนอแนะ / วิธีการแก้ไข / แนวทางพัฒนา 

 1. จัดการประชุมครูผู้สอนคณิตศาสตร์ผ่านระบบออนไลน์ เพ่ือลดความเสี่ยง 

 2. นิเทศ ติดตามระดับชั้นเรียนผ่านระบบออนไลน์ 
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ภาพกิจกรรม 
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9.  โครงการ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สู่มาตรฐานสากล 

กลุ่มท่ีรับผิดชอบ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ผู้รับผิดชอบ 1. นายสุริยา  ทองบุญมา   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

                                       มัธยมศึกษามหาสารคาม 

   2. นางชุติมา  นามศรีอุ่น   นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ 

        ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 

ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม 2564 – กันยายน 2564 

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

1. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือทางการบริหารสมัยใหม่ต่างๆ เข้ามาในการ
บริหารจัดการภายในองค์กรภาครัฐ ทั้งนี้ก็เพื่อพัฒนาองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ใน
การบริหารงานตามภารกิจและเป้าหมายขององค์กร  ดังนั ้น สำนักงานเขตพื้นที ่กา รศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคาม จึงมีความจำเป็นที ่จะต้องมีการปรับเปลี่ยน และพัฒนาบุคลากรให้ทันยุคทันสมัย โดยนำ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้ามาเสริมในการดำเนินงาน อีกทั้งเมื่อดำเนินการได้มาซึ่งข้อมูลแล้วจำเป็นที่จะต้องมี
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของสารเทศในรูปแบบต่างๆ  เพื่อให้เกิดการกระจายฐานข้อมูลและการ
นำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล 
 การจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูลตามโปรแกรม Data Management Center จะ
ได้ข้อมูลต่างๆ เช่น ตำแหน่งที่ตั้งของโรงเรียน  จำนวนนักเรียน  จำนวนครู จำนวนเด็กออกกลางคัน    การ
ย้ายระหว่างภาคเรียน เป็นต้น ข้อมูลดังกล่าวนี้จะใช้เป็นข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจและประกอบการ
บริหารงานทั้งด้านเงิน คน กระบวนการและวัสดุ/ครุภัณฑ์  และอีกทั้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน มีนโยบายสำคัญในการที่จะพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้
โปรแกรมนักเรียนรายบุคคล  Data Management Center พร้อมทั้งได้สั ่งการให้ทุกสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาดำเนินการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว โดยให้ดำเนินการจัดเก็บ ตรวจสอบ และปรับปรุงข้อมูลนักเรียน
รายบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพครบถ้วนและถูกต้องเพ่ือที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะได้ใช้เป็นข้อมูลในการบริหารการวางแผน  จัดการศึกษาและทางด้านอื่น ที่
เกี่ยวข้องต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลให้ครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องและเป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการ
บริหารจัดการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

2. เพ่ือพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้ครอบคลุมกับการใช้งานในสำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม และสถานศึกษาในสังกัด 
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3. ระยะเวลาดำเนินการ 
 กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศฯ  ระหว่างวันที่ 7-11 มิถุนายน 2564 
ณ  ห้องประชุมพุทธกันทรวิชัย  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
 กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมระบบบริหารจัดการข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  

โปรแกรม Data Management Center และโปรแกรมที่เก่ียวข้อง ระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2564  

ณ  ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

3.  เป้าหมาย 
3.1 ด้านปริมาณ 

                ครูผู้รับผิดชอบงานข้อมูลในระดับสถานศึกษา จำนวน 35 โรงเรียน ๆ ละ 1 คน รวม 35 คน 
3.2 เชิงคุณภาพ 

        1. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม และโรงเรียนในสังกัด มีข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษา ข้อมูลนักเรียน และจัดทำเป็นเอกสารข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนา
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
       2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม มีระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ
สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา และสถานศึกษา ใช้ในการบริหารจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ภายใต้หลักการจัดการสมัยใหม่ ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

 ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

 

   1. 

   2. 

 

 

3. 

 

   

  4. 

 

 

  5. 

กิจกรรมที่ 1 

-เสนอขออนุมัติโครงการ แต่งตั้งคณะกรรมการ 

-ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหาร

จัดการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา 

กิจกรรมที่ 2 

-ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมระบบบริหาร

จัดการข้อมลูนักเรยีนรายบุคคล โปรแกรม Data 

Management Center และโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง 

-ประมวลผล วิเคราะห์ สังเคราะห ์ติดตามผลข้อมูลเพื่อ

จัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 

กิจกรรมที่ 3 

-จัดประชุมช้ีแจงการใช้งานระบบสนับสนุนการบริหาร

จัดการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา ใหผู้้

ที่เกี่ยวข้องทราบและนำไปปฏิบตั ิ

 

4 มิถุนายน 2564 

7-11 มิถุนายน 2564 

 

10-11 มิถุนายน 2564 

 

15-30 มิถุนายน 2564 

 

กรกฎาคม 2564 

 

นายสุรยิา  ทองบุญมา 

นางชุติมา นามศรีอุ่น 
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5. งบประมาณ 

 จากงบภารกิจของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม  จำนวน  30,000   บาท  

รายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ  ดังนี้ 

ที่ รายการ งบประมาณ  

(บาท) 

จำแนกตามรายการ  

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

 

 

1. 

 

กิจกรรมที่ 1 

ค่าอาหารว่างสำหรับประชุมเชิงปฏิบัติการพฒันา

ระบบฯ จำนวน 10 คน ๆ ละ 30 บาท  5 วัน  

10 มื้อ (10x30x10) 

30,000   

 

3,000 

 

2. ค่าอาหารสำหรับประชุมเชงิปฏบิัติการพัฒนา

ระบบฯ จำนวน 10 คน ๆ ละ 100 บาท  5 วัน 

(10x100x5) 

  5,000  

 

3. 

กิจกรรมที่ 2 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วม

ประชุมเชิงปฏิบัติการและคณะกรรมการฯ 

จำนวน 45 คน ๆ ละ 30 บาท จำนวน 2 วัน  

4 มื้อ (45x30x4) 

   

5,400 

 

4. ค่าอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมประชมุเชิงปฏิบัติการ

คณะกรรมการฯ จำนวน 45 คนๆ ละ 100 บาท 

(45x100x2) 

  9,000  

5. ค่าวิทยากร 12 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 

(600x6x2) 

 7,200   

6. ค่าวัสด ุ    400 

รวมทั้งสิ้น 30,000 7,200 29,600 400 
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6.  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

      วงเงินงบประมาณท่ีดำเนินการ  30,000  บาท  (สามหมื่นบาทถ้วน) 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2564 

ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

กิจกรรมที่ 1 

-เสนอขออนุมัติโครงการ และเสนอ

แต่งตั้งคณะกรรมการ 

-ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบ

สนับสนนุการบริหารจัดการสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศกึษา 

กิจกรรมที่ 2 

-ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม

ระบบบริหารจัดการข้อมูลนักเรียน

รายบุคคล โปรแกรม Data 

Management Center และโปรแกรม

ที่เก่ียวข้อง 

-ประมวลผล วิเคราะห์ สังเคราะห์

ข้อมูลเพื่อจัดทำข้อมูลสารสนเทศทาง

การศึกษา 

-ติดตาม ตรวจสอบ จัดเก็บและ

ประมวลผล 

กิจกรรมที่ 3 

-ประชุมชี้แจงการใช้งานระบบ

สนับสนนุการบริหารจัดการสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศกึษา ให้

ผู้ที่เก่ียวข้องทราบและนำไปปฏิบัติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

8,000 

 

 

 

22,000 

  

รวมทั้งสิ้น   30,000  30,000 
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7. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 

7.1 บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม  

7.2 บุคลากรในสถานศึกษาในสังกัด 

7.3 ประชาชนทั่วไปที่มาขอใช้บริการ 

8. การประเมินผล    
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ผลลัพธ์ 
       -สำนักงานเขตพ้ืนที่ และโรงเรียน
ในสังกัดมีข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษา  ที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
       -ความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษา 
2. ผลผลิต 
        -ผู้เข้าอบรม สามารถติดตั้งและใช้
งาน โปรแกรมระบบบริหารข้อมูล
นักเรียนรายบุคคล  โปรแกรม DATA 
CENTER และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้
อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

 
การจัดเก็บข้อมูลรายบุคคล  
 
 
การสำรวจและติดตาม
โครงการ 
 
1. การประชุม 
2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
3. การสอบถาม 

 
แบบรายงานข้อมูล 
 
 
แบบสำรวจและติดตาม
โครงการ 
 
โปรแกรมระบบบริหาร
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
Data Management 
Center และโปรแกรมที่
เกี่ยวข้อง  

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม และโรงเรียนในสังกัด มีข้อมูลสารสนเทศ   
ที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นเอกภาพและมีการนำข้อมูลดังกล่ าวไปใช้งาน ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงาน ทั้ง
ภายในสังกัดและนอกสังกัดทราบ 

2)  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม มีศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
ที่เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสารสนเทศท้ังหมดในลักษณะ One Stop Service  
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     ภาพกิจกรรม  อบรม  DMC 
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10. โครงการ   การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ 
     เตรียมผู้เรียนให้มีทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 
กลุ่มท่ีรับผิดชอบ  กลุ่มงานพัฒนาสื่อฯ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา         
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวฐิตารีย์ วิลัยเลิศ, นางสาวนงลักษณ์ มีแก้ว  และคณะศึกษานิเทศก์ สพม.มค 
ระยะเวลาที่ดำเนินการ  1 ตุลาคม 2563– 30 กันยายน 2564 

1. หลักการและเหตุผล 

  ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารก่อให ้เก ิดการเปลี ่ยนแปลงร ูปแบบ  
การเรียนรู้ของมนุษย์ โดยการนำระบบเครื่องมือสื่อสารต่าง ๆ เช่น ระบบโทรศัพท์ ระบบโทรทัศน์ เข้ากับ
ระบบคอมพิวเตอร์ที่ตอบโต้กับผู้ใช้ ประกอบกับการใช้แหล่งความรู้ที่หลากหลายจะทำให้ผู้ใช้สามารถเรียนรู้สิ่ง
ต่าง ๆ ตามความสนใจ นอกจากนี้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารยังมีศักยภาพในการลดข้อจำกัด  
ด้านเวลาและระยะทาง ส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารเกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประกอบกับสถานการณ์ในโลกปัจจุบัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่าง ๆ 
ได้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ทำให้โอกาสในการเรียนรู้ของนักเรียนและบุคลากรการศึกษา
ต้องมีการปรับตัวอย่างสม่ำเสมอ เนื ่องจากการศึกษาในปัจจุบันไม่ทั ่วถึงทั ้งยังขาดแคลนงบประมาณ  
ขาดแคลนนักประดิษฐ์คิดค้นเชิงนวัตกรรมในอนาคตฯลฯ จึงมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้
เพื ่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศ  
ซึ่งการศึกษาไทยควรได้รับการพัฒนา เพื่อยกระดับการศึกษาในประเทศให้พัฒนาขึ้น โดยการประยุกต์ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์และแขนงวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ของมนุษย์มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ดังนั้น
ถือว่าเป็นการออกแบบการเรียนการสอนเพื่อให้สามารถจัดความรู้ ทักษะและเจตคติหรือการเรียนรู้ทั้งหลาย
ให้แก่ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเทคโนโลยีการสอนนี้ได้เข้ามามีส่วนสำคัญในการพัฒนาการเรียนการสอน
และก่อให้เกิดวิธีการหรือแนวทางปฏิบัติใหม่ที่เรียกว่า นวัตกรรมการสอน พบว่ามีหลายรูป เช่น การสอนแบบ
โปรแกรม (Programmed Instruction) คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ( Computer-Based Instruction: CBI) การ
สอนโดยใช้ระบบเสียง (Audio-Tutorial Systems) การสอนแบบโมดุล (Modular Instruction) เกมและ
สถานการณ์จำลอง (Game and Simulation) เป็นต้น บางลักษณะมีการใช้สื่อโสตทัศน์ เครื่องมืออิเล็กโทร
นิกส ์และสิ ่งพ ิมพ์ต ่าง  ๆ ร ่วมกันในลักษณะเป็นส ื ่อม ัลต ิม ี เด ียหร ือส ื ่อประสม โดยจะเน ้นผ ู ้ เร ียน  
และกระบวนการเรียนการสอนรวมทั้งยึดหลักการเรียนรู้ของมนุษย์เป็นสิ่งสำคัญ 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ได้น้อมนำพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส  
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เป็นหลักในการทำงานเพื่อประสิทธิภาพในการศึกษา 
ของประเทศให้พัฒนาการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ ้น ปรับกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการมีสื่อการเรียน  
การสอนที่เหมาะสม ทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบเชื่อมโยงกับการปฏิบัติจริงกล่าวคือช่วยให้ครูกระตุ้นให้นักเรียน
เกิดการตอบสนองตามที่คาดหวังโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การได้ทดลองปฏิบัติให้เกิดประสบการณ์ตรงด้วยตนเอง 
ซึ่งสื่อการเรียนการสอนเป็นเครื่องมือช่วยครูในการสอนให้ นักเรียนเรียนรู้ประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรม ตาม
เนื้อหาสาระในหลักสูตรได้อย่างลึกซึ้งซึ่งทักษะด้านการสร้างสรรค์เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นทักษะที่สำคัญ
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มากสำหรับการเรียนรู้สู่การพัฒนาประเทศไทยไปสู่ยุคของประเทศไทย ๔.๐ ที่นักเรียนจะต้องพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ ผ่านการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ สร้างผลงานเชิงนวัตกรรมจากจินตนาการสู่การปฏิบัติ เพ่ือสร้าง
เป็นต้นแบบหรือแบบจำลอง หรือชิ้นงานจริง โดยแนวคิดการสร้างสิ่งต่าง ๆ อาจมาจากเรื่องพ้ืนฐานไปสู่เรื่องที่
ต้องเน้นทักษะอาชีพ สามารถคิดเพิ่มมูลค่าของผลงานที่ได้ผ่านการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม เห็นความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21 ขึ้น  

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อพัฒนาครูให้มีทักษะการจัดการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที ่ 21 ของครูและจัดทำคลังสื ่อ ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคาม 
  2.2 เพ่ือวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital) สู่ Thailand 4.0 ด้วย Active 
Learning/Coding/STEM/MCMK /DLIT/DLTV 
 2.3 เพ่ือวิจัยและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทักษะสำคัญในศตวรรษท่ี 21 
 2.3 เพื่อนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการจัด  
การเรียนรู้ของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
 2.4 เพื ่อประเมินคัดเลือกผลงานที่มีวิธีปฏิบัติที ่เป็นเลิศ (BP) เกี ่ยวกับการพัฒนาสื ่อ นวัตกรรม  
และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม  
 

3. เป้าหมาย 
 

 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 สถานศึกษา มีการส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้  
ในศตวรรษที่ 21 ของครู และจัดทำคลังสื่อ ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
มหาสารคาม จำนวน 35 โรงเรียน 
  3.1.2 ครูมีการจัดการเรียนรู ้ด ้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital) สู ่ Thailand 4.0 ด้วย Active 
Learning/Coding/STEM/MCMK /DLIT/DLTV จำนวน 35 โรงเรียน 
  3.1.3 ผู ้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล 
การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี และทักษะอาชีพ เพ่ือการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม จำนวน 35 โรงเรียน  
  3.1.4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม มีคลังสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี  
เพ่ือการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
ที่เป็นผลงานของครู จำนวน 35 โรงเรียน 
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 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1  ครูทุกคนได้รับการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
  3.2.2 ครูทุกคนมีการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital) สู ่ Thailand 4.0 ด้วย Active 
Learning/Coding/STEM/MCMK /DLIT/DLTV  
    3.2.3 ครูทุกคนใช้การวิจัยและการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
  3.2.4 ครูทุกคนใช้การวิจัยและการพัฒนาในการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะอาชีพ 
  3.2.5 ครูได้รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
เพ่ือการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

  3.2.6 ครูได้รับการประเมินคัดเลือกผลงานที่มีวิธีปฏิบัติที ่เป็นเลิศ (BP) เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
มหาสารคาม เพื่อรับ “รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.” (OBEC AWARDS) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2564 (เพ่ือ
เป็นตัวแทนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาไประดับภาค) 
4. กิจกรรมและแผนการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 การวางแผน (P) 

1.1 วิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการ 
การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีฯ และการ
จัดการเรียนรู้ท่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพใน
ผู้เรียนเพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

1.2 จัดทำรายละเอียดโครงการวิจัย 

 

มกราคม 2564 

 

น.ส.ฐิตารีย์ วิลัยเลิศ 

น.ส.นงลักษณ์ มีแก้ว 

และคณะศึกษานิเทศก์ 

2 การปฏิบัติ (D) 
2.1 จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและ
จัดทำคู่มือแนวการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้ง
ระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
เตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 

 
กุมภาพันธ์ 2564 

 
น.ส.ฐิตารีย์ วิลัยเลิศ 
น.ส.นงลักษณ์ มีแก้ว 
และคณะศึกษานิเทศก์ 

 2.2 ดำเนินการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเตรียม
ผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครูที่สมัครใจเข้าอบรม 

กรกฎาคม-สิงหาคม 
2564 

น.ส.ฐิตารีย์ วิลัยเลิศ 
น.ส.นงลักษณ์ มีแก้ว 
และคณะศึกษานิเทศก์ 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ออนไลน์ จำนวน 35 โรงเรียน จำนวน 2,000 
คน และคณะกรรมการดำเนินงาน จำนวน 20 คน  

 2.3 ประเมินคัดเลือกผลงานที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(BP) เกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบ
สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเตรียม
ผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21ในโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคาม เพ่ือรับ “รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.” 
(OBEC AWARDS) ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ปี 2564 (เพ่ือเป็นตัวแทนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
ไประดับภาค) 
   2.3.1 ดำเนินประเมินคัดเลือกโรงเรียนที่มี 
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (BP)  
   2.3.2 ประกาศผลการประกวดครูที่มีผลงาน 
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเตรียมผู้เรียนให้
สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ยอดเยี่ยม 

กันยายน 2564 น.ส.ฐิตารีย์ วิลัยเลิศ 

น.ส.นงลักษณ์ มีแก้ว 

และคณะศึกษานิเทศก์ 

3 การติดตาม ตรวจสอบ  (C) 

   นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับ
ศตวรรษท่ี 21 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

สิงหาคม -  
กันยายน 2564 

น.ส.ฐิตารีย์ วิลัยเลิศ 

น.ส.นงลักษณ์ มีแก้ว 

และคณะศึกษานิเทศก์ 

4 การปรับปรุง  (A) 

สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้อง
กับศตวรรษที่ 21ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

กันยายน 2564 น.ส.ฐิตารีย์ วิลัยเลิศ 

น.ส.นงลักษณ์ มีแก้ว 

และคณะศึกษานิเทศก์ 
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5. งบประมาณ 
 

 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจาก สพม.มค จำนวน 125,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)    
  กิจกรรมที่ 1 จำนวน 4,๘00 บาท (สี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) 
  กิจกรรมที่ 2 จำนวน ๗๒,๘00 บาท (เจ็ดหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
  กิจกรรมที่ 3 จำนวน – บาท (ใช้งบการนิเทศ ติดตามฯ ตามปกติ) 
  กิจกรรมที่ 4 จำนวน 48,200 บาท (สี่หมื่นแปดพันสองถ้วน) 
 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 การจัดประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินงาน และจัดทำคู่มือแนวการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเตรียม
ผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 จำนวน
25 คน  

 

    

1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (๓๐*30*2)   1,๘00 - 1,๘00  -  

2 ค่าอาหารกลางวัน (๓๐*100*1) ๓,๐00 - ๓,๐00 - 

รวมทั้งสิ้น  

(ถัวจ่ายทุกรายการ) 

4,๘00 บาท  

(สี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)   

กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้อง
กับศตวรรษที่ 21 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครูที่
สมัครใจเข้าอบรมออนไลน์ จำนวน 35 
โรงเรียน จำนวน 2,000 คน และ
คณะกรรมการดำเนินงาน จำนวน 25 คน 
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ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มทีมงาน
เทคโนโลยีในการอบรมออนไลน์ (๑๐*
30*2*8) 

  ๓,๖๐0 -   ๓,๖๐0 - 

2 ค่าอาหารกลางวันทีมงานเทคโนโลยีใน
การอบรมออนไลน์ (๑๐*100*1*8) ๖,00๐ - ๖,00๐ - 

3 ค่าวิทยากร ๓๑,๘00 ๓๑,๘00 - - 

๔ ค่าเอกสารคู่มือหลักสูตรการอบรม ๒๖,๖๐0 - ๒๖,๖๐0 - 

รวมทั้งสิ้น 
(ถัวจ่ายทุกรายการ) 

๗๒,๘00 บาท 

(เจ็ดหม่ืนสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)   

กิจกรรมที่ 3 การนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยี และทักษะอาชีพเพ่ือการ
จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และจัดทำ
คลังสื่อ ICT ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
จำนวน 35 โรงเรียน  

    

รวมทั้งสิ้น 
(ถัวจ่ายทุกรายการ) 

 

(ใช้งบการนิเทศ ติดตามฯ ตามปกติ) 

กิจกรรมที่ 4 การประเมินคัดเลือกผลงานที่มี
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (BP) เกี่ยวกับการพัฒนา 
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี และการพัฒนา
ทักษะอาชีพเพ่ือการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 เพ่ือรับ “รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.” 
(OBEC AWARDS) ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ปี 2564 (เพ่ือเป็นตัวแทนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาไประดับภาค) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

2.1 ประชุมคณะกรรมการประเมินคัดเลือก 
จำนวน 1 วัน ณ สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา จำนวน 20 คน ประกอบด้วย 

 

 

   

 

1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (25*30*2) 1,500 - - 1,500 

2 ค่าอาหารกลางวัน (25*100*1) 2500 - - 2,500 

3 ค่าถ่ายเอกสาร 500 - 500  

 4,500 
(สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) 

2.2 ประเมินคัดเลือกผลงานที่มีวิธีปฏิบัติ 

ที่เป็นเลิศ (BP) เพ่ือรับ “รางวัลทรงคุณค่า  

สพฐ.” (OBEC AWARDS) ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ปี 2564 (เพ่ือเป็นตัวแทนระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษาไประดับภาค) จำนวน 1 วัน 
กลุ่มเป้าหมาย คือ คณะกรรมการตัดสินจำนวน 
20 คน ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 75 คน  

    

1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (95*30*2) 5,700 - - 4,500 

2 ค่าอาหารกลางวัน (95*100*1) 9,500 - - 7,500 

3 ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคน
ละ 500 บาท จำนวน 25 คน      12,500 12,500 - - 

4 ค่าโล่ จำนวน 16 โล่ (16*1,000) 16,000 - - 16,000 

 43,700 
(สี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

รวมทั้งสิ้น 
(ถัวจ่ายทุกรายการ) 

48,200 
(สี่หมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) 

รวมทั้งสิ้นทุกกิจกรรม 
(ถัวจ่ายทุกรายการ) 

125,000 
(หนึ่งแสนสองหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 
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7. การวัดและประเมิน 

ตัวบ่งชี้สภาพความความสำเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 

7.1 ร้อยละ 95 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการ 
บูรณาการการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการจัด 
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่มีคุณภาพ  

- ศึกษาเอกสาร 
ผลการประเมิน 

- แบบตรวจสอบ
เอกสาร 

7.2 ร้อยละ 95 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้  
ความเข้าใจและมีความสามารถในการผลิตสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนมีทักษะ
แห่งศตวรรษท่ี 21 ได้แก่ 3R และ 8C ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- ประเมินจากผลการ
ปฏิบัติ และร่องรอย 

- แบบสอบถาม 

- ร่องรอย 

7.3 ร้อยละ 95 ครูใช้ DLTV/DLIT เทคโนโลยีดิจิทัล  
และแพลตฟอร์มทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ 

- ประเมินจากผลการ
ปฏิบัติ และร่องรอย 

- แบบสอบถาม 

- ร่องรอย 

7.4 ร้อยละ 95 ครูใช้การวิจัยและการพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ 

- ประเมินจากผลการ
ปฏิบัติ และร่องรอย 

- แบบสอบถาม 

- ร่องรอย 

7.5 ร้อยละ 95 ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับ
รางวัลสูงสุดจากการสร้างสรรค์สื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

- ประเมินจากผลการ
ปฏิบัติ และร่องรอย 

- แบบสอบถาม 

- ร่องรอย 

7.6 ร้อยละ 90 สถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามีคลังสื่อเพ่ือการบริหารและการจัดการเรียนรู้ 

- ประเมินจากผลการ
ปฏิบัติ และร่องรอย 

- แบบสอบถาม 

- ร่องรอย 

7.7 ร้อยละ 95 ผู้เรียนที่มีความสามารถใช้เทคโนโลยี 
ดิจิทัล (Digital) ในการเรียนรู้ 

- ประเมินจากผลการ
ปฏิบัติ และร่องรอย 

- แบบสอบถาม 

- ร่องรอย 

7.8 ร้อยละ 95 ผู้เรียนที่มีความสามารถในการคิด
สร้างสรรค์ และพัฒนานวัตกรรม 

- ประเมินจากผลการ
ปฏิบัติ และร่องรอย 

- แบบสอบถาม 

- ร่องรอย 

7.9 ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทาง 
การศึกษา และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ   

- ประเมินจากผลการ
ปฏิบัติ และร่องรอย 

- แบบสอบถาม 

- ร่องรอย 
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6. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 

6.1 ผู้บริหาร 
6.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
6.3 นักเรียน 
6.4 ผู้ปกครองนักเรียน 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการบูรณาการการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการจัด 
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่มีคุณภาพ ในการนำไปใช้การจัดการเรียนรู้และให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 8.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจและมีความสามารถในการผลิตสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนมีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ได้แก่ 3R และ 8C ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 8.3 ครูมีการใช้ DLTV/DLIT เทคโนโลยีดิจิทัล และแพลตฟอร์มทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ 
 8.4 ครูมีการใช้การวิจัยและการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ 
 8.5 ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลสูงสุดจากการสร้างสรรค์สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
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