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คํานํา 
 
  แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2565 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา มหาสารคาม เลมนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินงานบริหารจัด
การศึกษา ท่ีสอดคลองกับกรอบยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผน
แมบท แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายความม่ันคงแหงชาติ นโยบายรัฐบาลท่ีแถลงตอรัฐสภา 
และแผนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม และสถานศึกษา
สามารถดําเนินการใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน นํานโยบายสูการปฏิบัติ เพ่ือใหประชาชน 
ผูปกครองและนักเรียนไดรับประโยชนสูงสุด เปนการบริหารงานนําไปสูการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี (Good Governance) สรางโอกาสทางการศึกษาใหประชากรวัยเรียนไดมีโอกาส
อยางท่ัวถึง ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสูงข้ึน และไดมาตรฐาน ตลอดจนการมีสวนรวมจากทุก
ภาคสวนในการจัดการศึกษา 
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แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผูรับผิดชอบโครงการ ตลอดจนผูมีสวนเก่ียวของ
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สวนท่ี 1 

สภาพการจัดการศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม  จัดตั้งตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2553 กําหนดใหมีเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา และเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 37 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2553 และมาตรา 8 และมาตรา 33 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธกิาร พ.ศ. 2546 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนํา 
ของสภาการศึกษาเม่ือคราวประชุม ครั้งท่ี 2/2553 วันท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553 จึงกําหนด 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา และท่ีตั้งของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เพ่ือบริหาร 
และจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษา จํานวน 42 เขต โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 18 
สิงหาคม 2553 ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 127 ตอนพิเศษ 98 ง ราชกิจจานุเบกษา 18 
สิงหาคม 2553 และมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันท่ี 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 แบงสวนราชการภายใน
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ออกเปน 8 กลุม 1 หนวย ดังนี้ 
 1.กลุมอํานวยการ 
 2.กลุมนโยบายและแผน 
 3.กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 4.กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 
 5.กลุมบริหารงานบุคคล 
 6.กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 7.กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 8.กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
 9.หนวยตรวจสอบภายใน 
ตอมาเม่ือวันท่ี 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการ
ภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 เพ่ิมเติม โดยกําหนดใหมี กลุมกฎหมาย
และคดี เพ่ิมข้ึน ทําใหการแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ออกเปน 9 กลุม  
1 หนวย 
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1. บริบทพ้ืนฐาน 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม มีท่ีตั้งอยูภายในพ้ืนท่ีโรงเรียนมหาวิชา

นุกูล ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม - รอยเอ็ด ตําบลแวงนาง อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม มีพ้ืนท่ี
รับผิดชอบใหบรกิารครอบคลุม 13 อําเภอ ดังนี้ เมืองมหาสารคาม, แกดํา, โกสุมพิสัย, กันทรวิชัย             
เชียงยืน, บรบือ, นาเชือก,  พยัคฆภูมิพิสัย, วาปปทุม, นาดูน,  ยางสีสุราช, กุดรัง และชื่นชม 
 มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง ดังนี้ 
  ทิศเหนือ  ติดตอกับจังหวัดขอนแกนและจังหวัดกาฬสินธุ 
  ทิศตะวันออก ติดตอกับจังหวัดกาฬสินธุและจังหวัดรอยเอ็ด 
  ทิศใต   ติดตอกับจังหวัดสุรินทรและจังหวัดบุรีรัมย 
  ทิศตะวันตก ติดตอกับจังหวัดบุรีรัมยและจังหวัดขอนแกน 
 
2. ขอมูลพ้ืนฐานทางการศึกษา 

 2.1 ขอมูลโรงเรียน จําแนกตามขนาด (ขอมูล 25 มิ.ย. 64) 

ขนาดโรงเรียน 
ปการศึกษา 

2563 2564 
ขนาดเล็ก (1-499 คน) 21 22 
ขนาดกลาง (500-1,499 คน) 5 4 
ขนาดใหญ (1,500-2,499 คน) 5 5 
ขนาดใหญพิเศษ (2,500 คนข้ึนไป) 4 4 

รวม 35 35 

   2.2 ขอมูลนักเรียน จําแนกตามช้ันเรียน (ขอมูล 25 มิ.ย. 64) 

ระดับช้ัน 
ปการศึกษา 

2562 2563 2564 
มัธยมศึกษาปท่ี 1 5,823 5,902 5,847 

มัธยมศึกษาปท่ี 2 5,716 5,738 5,887 

มัธยมศึกษาปท่ี 3 5,813 5,542 5,674 

มัธยมศึกษาปท่ี 4 4,713 5,134 5,121 

มัธยมศึกษาปท่ี 5 4,470 4,520 4,883 

มัธยมศึกษาปท่ี 6 4,417 4,342 4,398 

ปวช.1 36 13 22 
ปวช.2 40 39 35 
ปวช.3 42 46 39 

รวม 31,070 31,276 31,906 
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2.3 ขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา (ขอมูล 25 มิ.ย. 64) 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ตาม จ 18) 

ปการศึกษา 
2562 2563 2564 

ผูอํานวยการโรงเรียน  34 35 34 

รองผูอํานวยการโรงเรียน 27 27 43 

คร ู 1,737 1,583 1,698 

ครูมาชวยราชการ (ตางเขต) 3 2 3 

ครูไปชวยราชการ (ตางเขต) 4 4 4 

พนักงานราชการ (ครูผูสอน) 74 58 84 

ลูกจางประจํา 57 43 45 

รวม 1,936 1,752 1,911 

  
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(สนับสนุน) 
ปการศึกษา 

2562 2563 2564 
ลูกจางชั่วคราว (ธุรการ) 35 28 32 
ลูกจางชั่วคราว (นักการภารโรง) 37 23 32 

รวม 72 51 64 

2.4 จํานวนขาราชการในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (ขอมูล 25 มิ.ย. 64) 

บุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ปการศึกษา 

2562 2563 2564 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 1 - 1 

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 2 2 3 

ศึกษานิเทศก 11 15 15 

บุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2) 28 32 31 

ลูกจางประจํา 1 1 1 

ลูกจางชั่วคราว 17 15 10 

รวม 60 62 61 
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3. ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 3.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

 ตารางเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
ปการศึกษา 2561 - 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 แยกรายวิชา 

 

วิชา 
คะแนนเฉลี่ยรอยละ 

ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2563 
ภาษาไทย (91) 56.93 57.63 59.89 
ภาษาอังกฤษ (93) 28.51 32.32 37.64 
คณิตศาสตร (94) 31.10 27.49 30.83 
วิทยาศาสตร (95) 37.38 30.50 32.30 

รวม 38.48 36.96 40.17 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภูมิ เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)                     
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2561 - 2563 
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3.2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 
ตารางเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

ปการศึกษา 2561 - 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 แยกรายวิชา 
 

วิชา 
คะแนนเฉล่ียรอยละ 

ปการศึกษา 
 2561 

ปการศึกษา 
2562 

ปการศึกษา 
2563 

ภาษาไทย (01) 46.39 41.15 42.92 
สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม (02) 

34.40 35.07 35.46 

ภาษาอังกฤษ (03) 27.38 25.82 26.26 
คณิตศาสตร (04) 27.43 22.31 23.37 
วิทยาศาสตร (01) 29.35 28.06 31.06 

รวม 32.99 30.48 31.81 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ  เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  
ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2561 – 2563 
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4. การบริหารและการกระจายอํานาจ 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามไดกระจายอํานาจในการจัดการดาน
การศึกษา โดยแบงพ้ืนท่ีรับผิดชอบออกเปนสหวิทยาเขต 6 สหวิทยาเขต ดังนี้ 
สหวิทยาเขต ท่ี 1 สหวิทยาเขตเจริญราชเดช  

1. โรงเรียนสารคามพิทยาคม 

2. โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร 

3. โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ 
4. โรงเรียนกุดรังประชาสรรค 
5. โรงเรียนมหาวิชานุกูล 

สหวิทยาเขต ท่ี 2 สหวิทยาเขตตักศิลา 

1. โรงเรียนผดุงนารี 
2. โรงเรียนแกดําวิทยาคาร 

3. โรงเรียนมิตรภาพ 

4. โรงเรียนยางวิทยาคม 

5. โรงเรียนหนองมวงวิทยาคาร 

สหวิทยาเขต ท่ี 3 สหวิทยาเขตบรบือ 
1. โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 

2. โรงเรียนบรบือ 

3. โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม 

4. โรงเรียนเหลายาววิทยาคาร 

5. โรงเรียนโนนราษีวิทยา 

สหวิทยาเขต ท่ี 4 สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม 
1. โรงเรียนวาปปทุม 
2. โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ 
3. โรงเรียนประชาพัฒนา 
4. โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ 
5. โรงเรียนดงใหญวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

สหวิทยาเขต ท่ี 5 สหวิทยาเขตสารคามใต 
1. โรงเรียนนาภูพิทยาคม 
2. โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค 
3. โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
4. โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช 
5. โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 

สหวิทยาเขต ท่ี 6 สหวิทยาเขตสะดืออีสาน 
1. โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค 
2. โรงเรียนเข่ือนพิทยาสรรค 
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3. โรงเรียนเขวาไรศึกษา 

4. โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย 
5. โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล 

สหวิทยาเขต ท่ี 7 สหวิทยาเขตพุทธมงคล 
1. โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 

2. โรงเรียนกูทองพิทยาคม 

3. โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 

4. โรงเรียนกันทรวิชัย 
5. โรงเรียนเขวาใหญพิทยาสรรค 
 

5. ผลการปฏิบัติราชการ มีผลการดําเนินงานแตละรายการดังนี้ 

 1. ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ตามตัวชี้วัดและแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ            

พ.ศ.2564 ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผลเปนดังนี้  

   กลยุทธท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและของประเทศชาติ 

    ตัวชี้วัดท่ี 1 ผลการประเมิน ประเมินไมได 

   กลยุทธท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

    ตัวชี้วัดท่ี 5 ผลการประเมิน - 

    ตัวชีวัดท่ี 6 ผลการประเมิน บรรลุ 

    ตัวชี้วัดท่ี 8 ผลการประเมิน บรรลุ 

    ตัวชี้วัดท่ี 10 ผลการประเมิน ไมบรรลุ 

    ตัวชี้วัดท่ี 11 ผลการประเมิน ไมบรรลุ 

    ตัวชี้วัดท่ี 14 ตัวชี้วัดยอยท่ี 14.2 ผลการประเมิน บรรลุ 

        ตัวชี้วัดยอยท่ี 14.3 ผลการประเมิน บรรลุ 

   กลยุทธท่ี 4 การสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานและลด

ความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 

    ตัวชี้วัดท่ี 15 ตัวชี้วัดยอยท่ี 15.3 ผลการประเมิน ไมบรรลุ 

        ตัวชี้วัดยอยท่ี 15.4 ผลการประเมิน บรรลุ 

   กลยุทธท่ี 5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

    ตัวชี้วัดท่ี 19 ผลการประเมิน บรรลุ 

   2. รายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาตามมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปงบประมาณ พ.ศ. 2564  ของสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม คะแนนมาตรฐานท่ี 3 อยูในระดับดีเยี่ยม    
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   3. คะแนนการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม คะแนน

เฉลี่ยรวม 4.43292 (รอยละ 87.91) อยูในระดับมาตรฐานข้ันสูง               

    4. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คะแนนเฉลี่ย รอยละ 92.84 อยูใน

ระดับความโปรงใส A  เปนลําดับท่ี 133 จาก สพท. จํานวน 225 เขต ท้ังประเทศ 

ผลการเบิกจายปงบประมาณ พ.ศ. 2564   

รายการ จํานวนท่ีไดรับอนุมัติ ผลการเบิกจาย 
รอยละผลการ

เบิกจาย 

งบลงทุน 11,654,068.79 11,622,679.10 99.73 

งบดําเนินงาน 26,075,216.21 25,659,587.76 98.41 

งบเงินอุดหนุน 166,808,194 166,757,314 99.97 
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สวนท่ี 2 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ไดนํากรอบแนวคิดจากวิสัยทัศน 

ประเทศไทยและนโยบายท่ีเก่ียวของเปนหลักนําทางในการกําหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ดังนี้ 
  1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
  2. ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 
  3. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 
  4. แผนการปฏิรูปประเทศ  
  5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
  6. นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565)  
  7. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา)  
  8. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
  9. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสํานักงานคณะกรรมการ 
                การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  10. ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ 
  11. แผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2561–2565 

  12. นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและคณะกรรมการการศึกษา 
        ข้ันพ้ืนฐาน ปงบประมาณพ.ศ. 2565 วิสัยทัศน/กลยุทธ/จุดเนน/ตวัชี้วดั 

 13. ทิศทางการพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
                  มัธยมศึกษามหาสารคาม ปงบประมาณ 2565 
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กรอบแนวคิด 
1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เปนกฎหมายสูงสุดในการปกครอง
ประเทศ ท่ียังคงเจตนารมณยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดย
ไดระบุขอมาตรา ท่ีตองนําไปใชบังคับในการจัดการศึกษา การสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
และการเขารับบริการการศึกษาของประชาชน ในประเด็นสําคัญท่ีเก่ียวของกับสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้  
 1.1 รัฐตองดําเนินการใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาเปนเวลาสิบสองป ตั้งแตกอนวัยเรียน จนจบ
การศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย  
 1.2 รัฐตองดําเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษา เพ่ือพัฒนา
รางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับวัย โดยสงเสริมและสนับสนุนใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินการ  
 1.3 รัฐตองดําเนินการใหประชาชนไดรับการศึกษาตามความตองการในระบบตาง รวมท้ัง
สงเสริมใหมีการเรียนรูตลอดชีวิต และจัดใหมีการรวมมือระหวางรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ
ภาคเอกชน ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหนาท่ีดําเนินการ กํากับ สงเสริมและสนับสนุนให
การจัดการศึกษาดังกลาวมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล  
 1.4 การศึกษาท้ังปวงตองมุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได
ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  
 1.5 ในการดําเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนา หรือใหประชาชนไดรับการศึกษา รัฐ
ตองดําเนินการใหผูขาดแคลนทุนทรัพยไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตาม ความ
ถนัดของตน  
 1.6 ใหจัดตั้งกองทุนเพ่ือใชในการชวยเหลือผูขาดแคลนทุนทรัพย เพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา ใน
การศึกษา และเพ่ือสงเสริมและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู  
 1.7 ใหดําเนินการปฏิรูปประเทศในดานการศึกษา ดังตอไปนี้  
  1.7.1 ดําเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขาการศึกษา เพ่ือใหเด็กเล็กไดรับ
การพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับวัยโดยไมเก็บคาใชจาย  
  1.7.2 ดําเนินการตรากฎหมายเพ่ือจัดตั้งกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา ตาม
วัตถุประสงคขอ 1.6  
  1.7.3 ใหมีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูและอาจารย 
ใหไดผูมีจิตวิญญาณแหงความเปนครู มีความรูความสามารถอยางแทจริง ไดรับคาตอบแทน ท่ี
เหมาะสม กับความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมท้ังมีกลไกสรางระบบคุณธรรมในการ
บริหารงานบุคคล ของผูประกอบวิชาชีพครู  
  1.7.4 ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพ่ือใหผูเรียนสามารถเรียนไดตามความ
ถนัด และปรับปรุงโครงสรางของหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือบรรลุเปาหมายดังกลาว โดยใหสอดคลอง
กันท้ังในระดับชาติและระดับพ้ืนท่ี 
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2. ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)  
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กําหนดใหรัฐมียุทธศาสตรชาติ เปน
เปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตางๆ 
ใหสอดคลองและบูรณาการกัน ตอมาไดมีการตราพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 
2560 ซ่ึงกําหนดใหหนวยงานรัฐทุกหนวยมีหนาท่ีดําเนินการเพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไวใน
ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 โดยมีวิสัยทัศนคือ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปน
ประเทศท่ีพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการประเมินผลการ
พัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 ประกอบดวยความอยูดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
ขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได การพัฒนาทรัพยากร
มนุษยของประเทศ ความเทาเทียม และความเสมอภาคของสังคม ความหลากหลายทางชีวภาพ 
คุณภาพสิ่งแวดลอมและความยั่งยืน ของทรัพยากรธรรมชาติ และประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ
การเขาถึงการใหบริการของภาครัฐ การพัฒนาประเทศในชวงเวลาของยุทธศาสตรชาติ จะมุงเนนการ
สรางสมดุลระหวางการพัฒนาความม่ันคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของทุก
ภาคสวนในรูปแบบ “ประชารัฐ” ซ่ึงยุทธศาสตร การพัฒนาประเทศ 6 ยุทธศาสตร ประกอบดวย 1) 
ยุทธศาสตรดานความม่ันคง 2) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 3) ยุทธศาสตร
การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 4) ยุทธศาสตรการสรางโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม 5) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และ 
6) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
3. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  
 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ เปนแผนแมบทเพ่ือบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไว ใน
ยุทธศาสตรชาติ ซ่ึงแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ เปนแผนท่ีจัดทําไวเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย ตาม
ยุทธศาสตรชาติ โดยจะมีผลผูกพันตอหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น 
รวมท้ังการจัดทางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณจะตองสอดคลองกับแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ ซ่ึงประเด็นแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 23 ประเด็น ประกอบดวย 1) ความ
ม่ันคง 2) การตางประเทศ 3) การพัฒนาการเกษตร 4) อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต 5) การ
ทองเท่ียว 6) การพัฒนาพ้ืนท่ี และเมืองนาอัจฉริยะ 7) โครงสรางพ้ืนฐานระบบโลจิสติกสและดิจิทัล 
8) ผูประกอบการและวิสาหกิจ ขนาดกลาง และขนาดยอมยุคใหม 9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 10) การ
ปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม 11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 12) การพัฒนาการ
เรียนรู 13) การสรางใหคนไทยมีสุขภาวะท่ีดี 14) ศักยภาพการกีฬา 15) พลังทางสังคม 16) เศรษฐกิจ
ฐานราก 17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 18) การเติบโตอยางยั่งยืน 19) การบริหาร
จัดการน้ําท้ังระบบ 20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 21) การตอตานการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 22) กฎหมายและกระบวนการยุตธิรรม และ 23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
4. แผนการปฏิรูปประเทศ  
 แผนการปฏิรูปประเทศ จัดทําข้ึนเพ่ือกําหนดกลไก วิธีการ และข้ันตอนการปฏิรูปประเทศ ใน
ดานตางๆ โดยการปฏิรูปประเทศตองดําเนินการเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ 
ประกอบดวย ประเทศชาติมีความสงบเรียบรอย มีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข เปนธรรม และมี
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โอกาส อันทัดเทียมกันเพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ํา มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ 
ท้ังนี้ การปฏิรูปประเทศตองสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตรชาติ ซ่ึงแผนการ
ปฏิรูปประเทศ ประกอบดวย 12 ดาน ไดแก 1) ดานการเมือง 2) ดานการบริหารราชการแผนดิน 3) 
ดานกฎหมาย 4) ดานกระบวนการยุติธรรม 5) ดานเศรษฐกิจ 6) ดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 7) ดานสาธารณสุข 8) ดานสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ 9) ดานสังคม 10) 
ดานพลังงาน 11) ดานการปองกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 12) ดานการศึกษา 
โดยแผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา มีแผนงานเพ่ือการปฏิรูป 7 เรื่อง ไดแก 1) ระบบการศึกษา
และการเรียนรูโดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติศึกษาแหงชาติฉบับใหม และกฎหมายท่ี
เก่ียวของ 2) การพัฒนาเด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรียน 3) การลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 4) 
กลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครู และอาจารย 5) การจัดการเรียน
การสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 6) การปรับโครงสรางของหนวยงานใน
ระบบการศึกษา เพ่ือบรรลุเปาหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และ 7) การปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรูโดยการพลิกโฉมดวยระบบดิจิทัล  
5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห งชาติ  ฉบับ ท่ี  12 (พ .ศ . 2560 - 2564) ได กําหนด
วัตถุประสงค และเปาหมาย รวมท้ังยุทธศาสตรการพัฒนา 10 ยุทธศาสตร โดยมี 6 ยุทธศาสตรตาม
กรอบยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 และอีก 4 ยุทธศาสตรเพ่ิมเติม คือ 1) การเสริมสรางและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 2) การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 3) การสราง
ความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 4) การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการ
พัฒนาท่ียั่งยืน 5) การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติ เพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ังค่ัง และยั่งยืน 
6) การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 7) 
การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 8) การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและ
นวัตกรรม 9) การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ และ 10) ความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือ
การพัฒนา  
6. นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565)  
 นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) เปนนโยบายและ
แผนหลักของชําติท่ีเปนกรอบหรือทิศทางการดําเนินการปองกัน แจงเตือน แกไข หรือระงับยับยั้งภัย
คุกคาม เพ่ือธํารงไว ซ่ึงความม่ันคงแหงชาติ โดยกําหนดใหคณะรัฐมนตรีหรือหนวยงานของรัฐใชเปน
กรอบแนวทาง หรือดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี ในการจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน แผน
นิติบัญญัติ การกําหนดยุทธศาสตร หรือแผนดานความม่ันคงเฉพาะเรื่อง แผนเตรียมพรอมแหงชาติ 
แผนบริหารวิกฤตการณท่ีเก่ียวของ กับความม่ันคงแหงชาติ หรือกําหนดแผนงานหรือโครงการท่ี
เก่ียวกับนโยบายและแผนระดับชาติ วาดวยความม่ันคงแหงชาติหรือการปฏิบัติราชการอ่ืนใดให
สอดคลองกับนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชําติ ซ่ึงมีแผนระดับชาติวาดวยความ
ม่ันคงแหงชาติ 19 แผน ไดแก 1) การเสริมสรางความม่ันคงของมนุษย 2) การขาวกรองและการ
ประเมินสถานการณดานความม่ันคง 3) การเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลัก ของชาติภายใต
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 4) การพัฒนาระบบ การ
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เตรียมความพรอมแหงชาติ 5) การพัฒนาศักยภาพการปองกันประเทศ 6) การสรางความสามัคคี
ปรองดอง 7) การปองกันและแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต 8) การบริหารจัดการ
ผูหลบหนีเขาเมือง 9) การปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย 10) การปองกันและปราบปรามยา
เสพติด 11) การเสริมสราง ความม่ันคงของชาติจากภัยทุจริต 12) การรักษาความม่ันคงพ้ืนท่ีชายแดน 
13) การรักษาความม่ันคงทางทะเล 14) การปองกันและแกปญหาภัยคุกคามขามชาติ 15) การปองกัน
และแกไขปญหาความม่ันคงทางไซเบอร 16) การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดลอมระหวางประเทศ 17) 
การรักษาความม่ันคงทางพลังงาน 18) การรักษาความม่ันคงดานอาหารและน้ํา 19) การรักษาความ
ม่ันคงดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
7. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา)  
 คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี) แถลงตอ
รัฐสภา วันพฤหัสบดีท่ี 25 กรกฎาคม 2562 โดยรัฐบาลไดกําหนดนโยบายในการบริหารราชการ
แผนดิน จําแนกเปนนโยบายหลัก 12 ดาน และนโยบายเรงดวน 12 เรื่อง ซ่ึงนโยบายหลัก 12 ดาน 
ประกอบดวย 1) การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 2) การสรางความม่ันคงและความ
ปลอดภัยของประเทศและความสงบสุข ของประเทศ 3) การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
4) การสรางบทบาทของไทยในเวทีโลก 5) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถ ในการแขงขันของ
ไทย 6) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสูภูมิภาค 7) การพัฒนาสรางความ
เขมแข็งจากฐานราก 8) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย 
9) การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 10) การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการ
รักษาสิ่งแวดลอมเพ่ือสรางการเติบโตอยางยั่งยืน 11) การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 12) การ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม และนโยบายเรงดวน 
12 เรื่อง ไดแก 1) การแกไขปญหาในการดํารงชีวิตของประชาชน 2) การปรับปรุงระบบสวัสดิการ
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 3) มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับความผันผวน ของเศรษฐกิจ
โลก 4) การใหความชวยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 5) การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 6) 
การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสูอนาคต 7) การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 8) การ
แกไขปญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการท้ังฝายการเมืองและฝายราชการประจํา 9) การ
แกไขปญหายาเสพติดและสรางความสงบสุขในพ้ืนท่ีชายแดนภาคใต 10) การพัฒนาระบบการ
ใหบริการประชาชน 11) การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแลงและอุทกภัย 12) การสนับสนุนใหมี
การศึกษา การรับฟงความเห็นของประชาชน และการดําเนินการเพ่ือแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ  
8. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ  
 กระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ท่ีสอดคลอง
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายและแผน
ระดับชาติ วาดวยความม่ันคง เพ่ือใหทุกสวนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใชเปนกรอบ
แนวทางในการจัดทํา แผนปฏิบัติราชการ ซ่ึงมีสาระสําคัญ 5 เรื่อง ไดแก 1) การจัดการศึกษาเพ่ือ
ความม่ันคงของสังคม และประเทศชาติ 2) การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือ
สรางขีดความสามารถ ในการแขงขันของประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพคน ทุกชวงวัยและการสราง
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สังคมแหงการเรียนรู 4) การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา และ 5) 
การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา โดยมีเปาหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา 
แผนงาน/โครงการสําคัญในแผนปฏิบัติราชการแตละเรื่องดังกลาว 
9. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา           
ข้ันพ้ืนฐาน 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 
2565) ท่ีสอดคลองเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
นโยบายและแผนระดับชาติ วาดวยความม่ันคง แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) 
ของกระทรวงศึกษาธิการ  เพ่ือใหทุกสวนราชการในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ใชเปนกรอบแนวทางในการจัดทํา แผนปฏิบัติราชการ ซ่ึงมีสาระสําคัญ 5 เรื่อง ไดแก 1) การ
จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคม และประเทศชาติ 2) การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ 3) การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 4) การสรางโอกาส
ในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา และ 5) 
การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยมีเปาหมาย ตัวชี้วัด แนว
ทางการพัฒนา แผนงาน/โครงการสําคัญในแผนปฏิบัติราชการแตละเรื่องดังกลาว 
10. ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ 
  มติคณะรัฐมนตรีจากการประชุมวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบการจําแนกแผนออกเปน            
3 ระดับ ไดแก แผนระดับท่ี 1 ยุทธศาสตรชาติ เปนเปาหมายการพัฒนาประเทศ ใชเปนกรอบในการ
จัดทําแผนตางๆ ใหสอดคลองและบูรณาการกับแผนระดับท่ี 2 ไดแก แผนแมบทภายใตยุทธศาสตร
ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติแผนการปฏิรูปประเทศ และแผนความม่ันคง แผนระดับ
ท่ี 3 หมายถึง แผนท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของแผนระดับท่ี 1 และ 2 ใหบรรลุ
เปาหมายท่ีกําหนดไว หรือจัดข้ึนตามท่ีกฎหมายกําหนด หรือจัดทําข้ึนตามพันธกรณีหรืออนุสัญญา
ระหวางประเทศ ซ่ึงแผนระดับท่ี 1 และ 2 เปนแผนท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติเสนอ ดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงไดศึกษา วิเคราะห
ความสอดคลองเชื่อมโยงระหวางแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พ.ศ. 2563 - 2565 กับแผน ท้ัง 3 ระดับ ดังน ี้ 
 
ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับท่ี 1)  
1. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  
 1.1 เปาหมาย คนไทยเปนคนด ีคนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21  
 1.2 ประเด็นยุทธศาสตร การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21  
 1.3 การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ  
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีวิสัยทัศนคือการสรางคุณภาพทุนมนุษยสูสังคม
อนาคตท่ียั่งยืน ซ่ึงสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางทรัพยากรมนุษย 
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นอกจากนี้ ยังมีพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพผูเรียนท่ีหลากหลาย ท้ังในระดับตางๆ ตั้งแตระดับกอน
ประถมศึกษา ระดับการศึกษาภาคบังคับ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผูเรียนพิการ ผูเรียนดอยโอกาส 
ผูเรียนท่ีมีความสํามารถพิเศษ มาขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการ
เรียนการสอน การวัดและประเมินผล การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ และเสริมสราง
ศักยภาพครู การยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตางๆ ในทุกพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ ใหสามารถจัดการเรียนรู
ใหแกผูเรียนไดเต็มตามศักยภาพ ท้ังความรูดานวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต และมีคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค  
2. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
 2.1 เปาหมาย สรางความเปนธรรม และลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ  
 2.2 ประเด็นยุทธศาสตรการลดความเหลื่อมล้ํา สรางความเปนธรรมในทุกมิติ  
 2.3 การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ  

  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีการสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 
ดวยการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใน
รายการพ้ืนฐาน 5 รายการ ไดแก 1) คาจัดการเรียนการสอน 2) คาหนังสือเรียน 3) คาอุปกรณการ
เรียน 4) คาเครื่องแบบนักเรียน และ 5) คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน ซ่ึงการสนับสนุนคาใชจาย
ดังกลาวเปนการสรางความเปนธรรมในการเขาถึงบริการการศึกษา สําหรับผูมีรายไดนอยและกลุม
ผูดอยโอกาส ท่ัวประเทศ รวมท้ังการสรางโอกาสและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาในระดับพ้ืนท่ี
พิเศษ ไดแก โรงเรียนพ้ืนท่ีสูงในถ่ินทุรกันดาร โรงเรียนพ้ืนท่ีเกาะแกง และโรงเรียนในพ้ืนท่ีขางเคียง
โครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดําริใหไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางท่ัวถึงและมี
คุณภาพ และการพัฒนาสื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา โดยการสงเสริมการจัดการศึกษา
ดานเทคโนโลยีทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(DLIT) เพ่ือสรางความเปนธรรม และลดความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
3. ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง  
 3.1 เปาหมาย บานเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ  
 3.2 ประเด็นยุทธศาสตร การปองกันและแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง  
 3.3 การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ  
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีแผนการพัฒนาการศึกษา และแผนการ
เสริมสรางภูมิคุมกันเพ่ือสันติสุขในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต ใหการจัดการศึกษาพ้ืนท่ี
ดังกลาวสอดคลองกับอัตลักษณวิถีชีวิต วัฒนธรรม อาชีพใหเกิดความสมานฉันท และรูรักสามัคคี มี
ความเขาใจ ซ่ึงกันและกัน อยูรวมกันอยางสันติสุข มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ผูเรียนไดรับโอกาส ทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางท่ัวถึง บุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยใน
ชีวิตทรัพยสินและมีขวัญกําลังใจ ในการปฏิบัติงาน และแผนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน
สถานศึกษาเพ่ือสรางภูมิคุมกัน ปองกันยาเสพติดในกลุมเด็กและเยาวชนมิใหเปนผูเสพรายใหม พัฒนา
กระบวนการระบบติดตาม ดูแล ชวยเหลือกลุมเด็กและเยาวชนท่ีมีปญหายาเสพติด สรางและพัฒนา
ระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสูสังคม เสริมสรางมาตรฐานในการปองกันและแกไขปญหาใน
กลุมเปาหมาย ซ่ึงจะสงผลใหประเทศไทยมีความม่ันคง ในระยะยาวตอไป  
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แผนระดับท่ี 2 (เฉพาะท่ีเกี่ยวของ)  
 1. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  
  1.1 ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู  
   1.1.1 เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท  
   เปาหมายท่ี 1 คนไทยมีการศึกษาท่ีมีมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มีทักษะท่ีจําเปนของโลก
ศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแกปญหาปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิผล
เพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  
   เปาหมายท่ี  2 คนไทยไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและ
ความสามารถ ของพหุปญญาดีข้ึน  
   การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีแผนการ
ดําเนินการ ใหบรรลุเปาหมาย รวมถึง การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล ใหผูเรียน ทุกระดับและทุกกลุม ไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการ
เรียนรูตลอดชีวิตอยางท่ัวถึง พรอมท้ังมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพท่ีสอดคลองกับความ
ตองการของประเทศ การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาท่ียั่งยืน ท่ีพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให
เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ีท่ีหลากหลาย รวมถึงแนวโนมของสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปและสอดคลอง
กับการพัฒนาของประเทศ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาตางประเทศและพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพครู เพ่ือพัฒนาศักยภาพครู ใหมีความพรอมในการจัดการเรียนการสอน สอดรับกับ
ทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 การจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็นเพ่ือพัฒนาระบบการศึกษาในดาน
วิศวกรรมศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยใชหลักสูตรการเรียนการสอน ท่ีมีคุณภาพแบบ
ประเทศญี่ปุน (หลักสูตรสถาบันโคเซ็น) ในการสรางวิศวกรปฏิบัติการ (Practical Engineers) และ 
นวัตกรคุณภาพ ท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ การยกระดับคุณภาพโรงเรียนโดยเฉพาะ 
ในระดับตําบล  
   1.1.2 แผนยอยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู ท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21  
   แนวทางการพัฒนา การพัฒนาหลักสูตร การวัด การประเมินผล การพัฒนาครู การ
พัฒนาโรงเรียนใหมีคุณภาพ  
   เปาหมายของแผนยอย คนไทยมีการศึกษาท่ีมีมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มีทักษะท่ีจําเปน
ของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแกปญหาปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี
ประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  
   การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีแผนการ
ดําเนินการ ใหบรรลุเปาหมาย รวมถึง การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล ใหผูเรียน ทุกระดับและทุกกลุม ไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการ
เรียนรูตลอดชีวิตอยางท่ัวถึง พรอมท้ังมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพท่ีสอดคลองกับความ
ตองการของประเทศ การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาท่ียั่งยืน ท่ีพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให
เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ีท่ีหลากหลาย รวมถึงแนวโนมของสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปและสอดคลอง
กับการพัฒนาของประเทศ การพัฒนาคุณภาพ การเรียนการสอนภาษาตางประเทศและพัฒนาและ
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เสริมสรางศักยภาพครู เพ่ือพัฒนาศักยภาพครู ใหมีความพรอมในการจัดการเรียนการสอน สอดรับกับ
ทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 การยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล เพ่ือสรางโอกาส
ใหนักเรียนเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ใหโรงเรียนมีความพรอมในการบริหารจัดการ และการจัดการ
เรียนรูท่ีมีคุณภาพ มีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการสงเสริมการเรียนรู ดวยการสงเสริมดานโครงสราง
พ้ืนฐาน ท้ังอาคารสถานท่ี แหลงเรียนรู และวัสดุอุปกรณ ดานจัดการศึกษา ท้ังบุคลํากร หลักสูตรและ
กิจกรรม และดานการมีสวนรวมของเอกชน บาน วัด/ศาสนาสถานอ่ืนๆ รัฐ และโรงเรียนเพ่ือผลิต
ผูเรียนท่ีมีคุณภาพเปนท่ียอมรับของผูปกครอง และชุมชน ตลอดจนโรงเรียน เปนศูนยกลางการเรียนรู
ของชุมชน  
   1.1.3 แผนยอยการตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยท่ีหลากหลาย  
   แนวทางการพัฒนา การพัฒนาหลักสูตร การวัด การประเมิน การพัฒนาครู การพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา  
   เปาหมายของแผนยอย ประเทศไทยมีระบบขอมูลเพ่ือการสงเสริมการพัฒนาศักยภาพ 
ตามพหุปญญา เพ่ือประโยชนในการพัฒนาและการสงตอการพัฒนาใหเต็มตามศักยภาพเพ่ิมข้ึน  

   การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีแผนการ
ดําเนินการ ใหบรรลุเปาหมาย รวมถึง การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล ใหผูเรียน ทุกระดับและทุกกลุม ท้ังผูเรียนระดับกอนประถมศึกษา ผูเรียนระดับการศึกษา
ภาคบังคับ ผู เรียนระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย ผู เรียนพิการ ผู เรียนดอยโอกาส ผู เรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษ ไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และมีมาตรฐานเกิดการเรียนรูตลอดชีวิตอยางท่ัวถึง 
พรอมท้ังมีทักษะและศักยภาพในกรประกอบอาชีพท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ การ
ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหเหมาะสม กับบริบทของพ้ืนท่ีท่ีหลากหลาย รวมถึง
แนวโนมของสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปและสอดคลองกับการพัฒนา ของประเทศ การพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอนภาษาตางประเทศและพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพครู เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูใหมี
ความพรอมในการจัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21การสงเสริมใหมี
การจัดการศึกษาใหกับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ การพัฒนาผูมีความสามารถพิเศษดาน
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร การยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราช
วิทยาลัย การพัฒนาผูมีความสามารถพิเศษดานทัศนศิลป นาฏศิลป ดนตรี และกีฬา การพัฒนาศูนย
โอลิมปกวิชาการ การจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น เพ่ือพัฒนาระบบการศึกษาในดานวิศวกรรมศาสตร 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยใชหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพแบบประเทศญ่ีปุน (หลักสูตร
สถาบันโคเซ็น) ในการสรางวิศวกรปฏิบัติการ และนวัตกรคุณภาพ ท่ีสอดคลองกับความตองการของ
ประเทศ  
  1.2 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต  
   1.2.1 เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท  
   เปาหมาย คนไทยทุกชวงวัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน ไดรับการพัฒนาอยางสมดุล ท้ังดาน
รางกายสติปญญา และคุณธรรม จริยธรรม เปนผูท่ีมีความรูและทักษะในศตวรรษท่ี 21 รักการเรียนรู
อยางตอเนื่องตลอดชีวิต  
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   การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพัฒนาผูเรียนตั้งแต 
ระดับกอนประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย  
   1.2.2 แผนยอยการพัฒนาเด็กตั้งแตชวงตั้งครรภจนถึงปฐมวัย  
   แนวทางการพัฒนา สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับกอนประถมศึกษาท่ีมี
คุณภาพ  
   เปาหมายของแผนยอย เด็กเกิดอยางมีคุณภาพมีการพัฒนาการสมวัย สามารถเขาถึง
บริการ ท่ีมีคุณภาพมากข้ึน  
   การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีแผนการ
ดําเนินการ ใหบรรลุเปาหมาย รวมถึงการสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษากอน
ประถมศึกษาในพ้ืนท่ี การดําเนินโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย  
   1.2.3 แผนยอยการพัฒนาชวงวัยเรียน/วัยรุน  
   แนวทางการพัฒนา การสงเสริมการจัดการศึกษาใหกับนักเรียนระดับการศึกษาภาค
บังคับ และมัธยมศึกษาตอนปลาย  
   เปาหมายของแผนยอย วัยเรียน/วัยรุน มีความรูและทักษะในศตวรรษท่ี 21 ครบถวน 
รูจักคิด วิเคราะห รักการเรียนรู มีสํานึกพลเมือง มีความกลาหาญทางจริยธรรม มีความสามารถใน
การแกปญหาปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีข้ึน  

  การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีแผนการดําเนินการ 
ใหบรรลุเปาหมาย รวมถึง การสงเสริมการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลายใหเอ้ือ
ตอ การเรียนรูตลอดชีวิต การพัฒนาสื่อการเรียนรูในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การจางครู
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดกลาง และเล็กท่ีประสบปญหาขาดแคลนครูวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร การ
สงเสริมนิสัยรักการอาน การพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
การขับเคลื่อนงานแนะแนวในสถานศึกษาและสรางเสริมสมรรถนะผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
เพ่ือการศึกษาตอและการมีงานทําการขับเคลื่อนนักจิตวิทยาโรงเรียนประจําเขตพ้ืนท่ีการศึกษา การ
ขับเคลื่อนการดูแลชวยเหลือและคุมครอง เด็กนักเรียน การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสูสถานศึกษา  
  1.3 ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม  
   1.3.1 เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท  
  เปาหมาย คนไทยทุกคนไดรับการคุมครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมข้ึน  
  การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีระบบใหความ
ชวยเหลือผูเรียนกลุมเปาหมายท่ีตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ  
   1.3.2 แผนยอยมาตรการแบบเจาะจงกลุมเปาหมายเพ่ือแกปญหาเฉพาะกลุม  
  แนวทางการพัฒนา จัดใหมีระบบสนับสนุนชวยเหลือผูเรียน โดยเฉพาะผูท่ีตองการความ
ชวยเหลือเปนพิเศษ  
  เปาหมายของแผนยอย มีระบบและกลไกในการใหความชวยเหลือกลุมเปาหมายท่ีตองการ 
ความชวยเหลือเปนพิเศษไดครอบคลุมมากยิ่งข้ึน  
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  การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สนับสนุนคาใชจาย ใน
การจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพ 
เด็กพิการ ในโรงเรียนเฉพาะความพิการ ในศูนยการศึกษาพิเศษ จัดการศึกษาสําหรับเด็กดอยโอกาส 
ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห ในโรงเรียนเรียนรวม สงเสริมใหเกิดการพัฒนานักเรียนในพ้ืนท่ีพิเศษ 
ไดแก โรงเรียนพ้ืนท่ีสูงในถ่ินทุรกันดาร โรงเรียนพ้ืนท่ีเกาะแกง และโรงเรียนในพ้ืนท่ีขางเคียงโครงการ
พัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดําริใหไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
สงเสริมการจัดการศึกษาดานเทคโนโลยีทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  
  1.4 ประเด็นความม่ันคง  
   1.4.1 เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท  
  เปาหมาย ประเทศชาติมีความม่ันคงในทุกมิติ และทุกระดับเพ่ิมข้ึน  
  การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สงเสริมการจัด
การศึกษา ใหเกิดความสมานฉันท อยูรวมกันอยางสันติสุข ปองกันเด็กและเยาวชนจากยาเสพติด และ
แกไขปญหาชวยเหลือเด็กท่ีติดยาเสพติดใหกลับตัวและกลับคืนสูสังคม  
   1.4.2 แผนยอยการปองกันและแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง  
  แนวทางการพัฒนา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พัฒนาการจัดการศึกษา 
ใหสอดคลองกับอัตลักษณวิถีชีวิต วัฒนธรรม ใหเกิดความสมานฉันท และรูรักสามัคคี มีความเขาใจซ่ึง
กันและกัน อยูรวมกันอยางสันติสุข มีคุณภาพตามมาตรฐาน และเสริมสรางภูมิคุมกันปองกันยาเสพ
ติดในกลุมเด็กและเยาวชน พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ชวยเหลือกลุมเด็กและเยาวชนท่ีมี
ปญหายาเสพติด สรางและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสูสังคม เสริมสรางมาตรฐานใน
การปองกันและแกไขปญหาในกลุมเปาหมาย  
  เปาหมายของแผนยอย  
  1) ภาคใตมีความสงบสุขรมเย็น  
  2) ปญหาความม่ันคงท่ีมีอยูในปจจุบัน ไดรับการแกไขจนไมสงผลกระทบตอการบริหาร 
และพัฒนาประเทศ 
  การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีแผนการพัฒนา
การศึกษา และแผนการเสริมสรางภูมิคุมกันเพ่ือสันติสุขในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต ให
การจัดการศึกษาพ้ืนท่ีดังกลาวสอดคลองกับอัตลักษณวิถีชีวิต วัฒนธรรม อาชีพใหเกิดความสมานฉันท 
และรูรักสามัคคี มีความเขาใจซ่ึงกันและกัน อยูรวมกันอยางสันติสุข มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผูเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางท่ัวถึง บุคลากรทางการศึกษามี
ความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสินและมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน และแผนการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพ่ือสรางภูมิคุมกันปองกันยาเสพติดในกลุมเด็กและเยาวชนมิใหเปนผู
เสพรายใหม พัฒนากระบวนการ ระบบติดตาม ดูแล ชวยเหลือกลุมเด็กและเยาวชนท่ีมีปญหายาเสพ
ติด สรางและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสูสังคม เสริมสรางมาตรฐานในการปองกัน
และแกไขปญหาในกลุมเปาหมาย ซ่ึงจะสงผลให ประเทศไทยมีความม่ันคงตอไป  
  1.5 ประเด็นการปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม  



20 

 

   1.5.1 เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท  
  เปาหมาย คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีดีงามและมีความรัก และภูมิใจในความ
เปนไทยมากข้ึนนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดํารงชีวิต สังคมไทย มีความสุขและ
เปนท่ียอมรับ ของนานาประเทศมากข้ึน  
  การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สงเสริมใหนักเรียน ครู 
ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู เขาใจ และมีกระบวนการคิดอยางมีเหตุผล ซึมซับ
คุณคา แหงคุณธรรมความดีอยางเปนธรรมชาติ สรางความรูสึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการทําความดี 
สรางเครือขายชุมชนองคกรแหงคุณธรรม  
   1.5.2 แผนยอยการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และการเสริมสรางจิตสาธารณะ 
และการเปนพลเมืองท่ีดี  
  แนวทางการพัฒนา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สงเสริมใหมีการปลูกฝง
คุณธรรม จริยธรรม คานิยม และการเสริมสรางจิตสาธารณะ และการเปนพลเมืองท่ีดี แกผูเรียน และ
บุคลากรท่ีเก่ียวของ  
  เปาหมายของแผนยอย คนไทยเปนมนุษยท่ีสมบูรณ มีความพรอมในทุกมิติตามมาตรฐาน 
และสมดุลท้ังดานสติปญญาคุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณท่ีดี เขาใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเขากับ
สภาพแวดลอมดีข้ึน  
  การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีแผนการสงเสริมให
นักเรียน ครู ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู เขาใจ และมีกระบวนการคิดอยางมี
เหตุผล ซึมซับคุณคาแหงคุณธรรมความดีอยางเปนธรรมชาติและสรางความรูสึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจใน
การทําความดี อีกท้ังสรางเครือขายชุมชนองคกรแหงคุณธรรม โดยขอความรวมมือจากหนวยงาน 
และองคกรท่ีทํางาน ดานคุณธรรมอยางเปนรูปธรรม  
  1.6 ประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
   1.6.1 เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท  
  เปาหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สงเสริมการจัดการ
เรียนรูเก่ียวกับวัฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตยสุจริต 
   1.6.2 แผนยอยการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  แนวทางการพัฒนา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สงเสริมใหมีการปลูกฝง
วัฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตยสุจริต  
  เปาหมายของแผนยอย ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตยสุจริต  
  การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีการพัฒนานวัตกรรม 
เทคนิคการเรียนการสอนการปองกันและปราบปรามการทุจริตสําหรับนักเรียน พัฒนาผูนําเยาวชน 
ตอตานการทุจริต พัฒนานวัตกรรมการสรางเครือขายและการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริต และ
พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารงานท่ีมีธรรมาภิบาล ซ่ือสัตยสุจริต และ
ปองกันการทุจริตทุกรูปแบบ  
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 2. แผนการปฎิรูปประเทศดานการศึกษา  
 2.1 เรื่องการปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรียน  
  2.1.1 ประเด็นการพัฒนาระบบดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู เพ่ือใหเด็กปฐมวัยไดรับการ
พัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับวัย  
  2.1.2 กิจกรรมและเปาหมายกิจกรรม : การสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษา กอนประถมศึกษาในพ้ืนท่ี การดําเนินโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย เพ่ือ
จัดการศึกษา ใหนักเรียนในระดับกอนประถมศึกษา  
 2.2 เรื่องการปฏิรูปเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา  
  2.2.1 ประเด็น  
   1) การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลพิการ บุคคลท่ีมีความสามารถพิเศษ และบุคคล ท่ีมี
ความตองการจําเปนพิเศษ  
   2) การดําเนินการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา  
   3) การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาพ้ืนท่ีหางไกล หรือสถานศึกษา ท่ีตองมี การ
ยกระดับคุณภาพอยางเรงดวน  
  2.2.2 กิจกรรมและเปาหมายกิจกรรม  
   1) การจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการ ในโรงเรียนเฉพาะความพิการ ใน
ศูนยการศึกษาพิเศษ ในโรงเรียนเรียนรวม เพ่ือใหเด็กพิการไดรับการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพ  
   2) การจัดการศึกษาสําหรับเด็กดอยโอกาส ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห เพ่ือใหเด็กดอย
โอกาสไดรับการศึกษา 
   3) การสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน  
   4) การสงเสริมใหเกิดการพัฒนานักเรียนในพ้ืนท่ีพิเศษ ไดแก โรงเรียนพ้ืนท่ีสูง ในถ่ิน
ทุรกันดาร โรงเรียนพ้ืนท่ีเกาะแกง และโรงเรียนในพ้ืนท่ีขางเคียงโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมา
จากพระราชดาริใหไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ  
   5) การสงเสริมการจัดการศึกษาดานเทคโนโลยีทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) และ
เทคโนโลยีทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  

  2.2.3 เปาหมายกิจกรรม : จัดการศึกษาใหนักเรียนในระดับกอนประถมศึกษา จนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 2.3 เรื่องการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครู และ
อาจารย  
  2.3.1 ประเด็นการพัฒนาวิชาชีพครู  
  2.3.2 กิ จกรรมและ เป าหมาย กิจกรรม  การ พัฒนา คุณภาพการ เ รี ยนการสอน
ภาษาตางประเทศและพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพครู เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูใหมีความพรอมใน
การจัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21  
 2.4 เรื่องการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21  
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  2.4.1 ประเด็น  
  1) การปรับหลักสูตร พรอมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมิน เพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู เปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ  
  2) ระบบการประกัน การประเมิน และการรับรองคุณภาพการศึกษา  
  3) ระบบความปลอดภัย และระบบสวัสดิภาพของผูเรียน  
  4) การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม  
  2.4.2 กิจกรรมและเปาหมายกิจกรรม  
  1) การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล เพ่ือใหผูเรียนและ
ประชาชนไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรูตลอดชีวิตอยางท่ัวถึง พรอมท้ังมี
ทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ  
  2) การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาท่ียั่งยืน การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ท้ังโรงเรียน
คุณภาพประจําตําบล โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก การจางครู
คณิตศาสตร วิทยาศาสตรในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาด
เล็ก เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ีท่ีหลากหลาย รวมถึงแนวโนม
ของสังคม ท่ีเปลี่ยนแปลงไปและสอดคลองกับการพัฒนาของประเทศ  
  3) การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพ่ือสรางภูมิคุมกันปองกัน ยาเสพ
ติดในกลุมเด็กและเยาวชนมิใหเปนผูเสพรายใหม พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ชวยเหลือ 
กลุมเด็กและเยาวชนท่ีมีปญหายาเสพติด สรางและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสูสังคม 
เสริมสรางมาตรฐานในการปองกันและแกไขปญหาในกลุมเปาหมาย ซ่ึงจะสงผลใหประเทศไทยมีความ
ม่ันคง  
  4) การเสริมสรางระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม เพ่ือให นักเรียน ครู ผูบริหาร และ
บุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู เขาใจ และมีกระบวนการคิดอยางมีเหตุผล ซึมซับคุณคาแหง
คุณธรรมความดีอยางเปนธรรมชาติและสรางความรูสึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการทําความดี อีกท้ัง
สรางเครือขายชุมชนองคกรแหงคุณธรรม โดยขอความรวมมือจากหนวยงาน และองคกรท่ีทํางานดาน
คุณธรรมอยางเปนรูปธรรม  
 2.5 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูโดยการผลิกโฉมดวยระบบดิจิทัล  
  2.5.1 ประเด็นการปฏิรูปการเรียนรูดวยดิจิทัลผานแพลตฟอรมการเรียนรูดวยดิจิทัล
แหงชาติ  
  2.5.2 กิจกรรมและเปาหมายกิจกรรม การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา เพ่ือสงเสริมการจัดการศึกษาดานเทคโนโลยีทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยี
ทางไกล ผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
 3. แผนการปฎิรูปประเทศดานการปองกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 3.1 เรื่องการปองกันและเฝาระวัง  
  3.1.1 ประเด็นการเรงสรางการรับรูและจิตสํานึกของประชาชนในการตอตานการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ โดยความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม  
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  3.1.2 กิจกรรมและเปาหมายกิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมเทคนิคการเรียนการสอนการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตสําหรับนักเรียน พัฒนาผูนาเยาวชนตอตานการทุจริต พัฒนา
นวัตกรรมการสรางเครือขายและการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตและพัฒนาผูบริหารครู และ
บุคลากรทางกรศึกษา  
 4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12  
 4.1 วัตถุประสงค  
  ท่ี 1.1 เพ่ือวางรากฐานใหคนไทยเปนคนท่ีสมบูรณ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย 
คานิยมท่ีดี มีจิตสําธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุน ตลอดจน
เปนคนเกงท่ีมีทักษะความรูความสามารถและพัฒนาตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต  
  ท่ี 1.2 เพ่ือใหคนไทยมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม ไดรับความเปนธรรมในการ
เขาถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ ผูดอยโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพ รวมท้ัง
ชุมชนมีความเขมแข็งพ่ึงพาตนเองได  
  ท่ี 1.3 เพ่ือใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แขงขันได มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สรางความ
เขมแข็ง ของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหมโดยการใชนวัตกรรมท่ีเขมขนมากข้ึน 
สรางความเขมแข็ง ของเศรษฐกิจฐานราก และสรางความม่ันคงทางพลังงาน อาหาร และน้ํา  
  ท่ี 1.4 เพ่ือรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมใหสามารถสนับสนุน 
การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน  
  ท่ี 1.5 เพ่ือใหการบริหารราชการแผนดินมีประสิทธิภาพ โปรงใส ทันสมัย และมีการทํางาน 
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา  
 4.2 เปาหมายรวม  
  ท่ี 2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยท่ีสมบูรณ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตาม
บรรทัดฐาน ท่ีดีของสังคม มีความเปนพลเมืองตื่นรู มีความสามารถในการปรับตัวไดอยางรูเทาทัน
สถานการณ มีความรับผิดชอบและทําประโยชนตอสวนรวม มีสุขภาพกายและใจท่ีดี มีความเจริญงอก
งามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตท่ีพอเพียง และมีความเปนไทย  
  ท่ี 2.2 ความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดและความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความ
เขมแข็งประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเขาถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมท่ีมี
คุณภาพ อยางท่ัวถึงและเปนธรรม กลุมท่ีมีรายไดต่ําสุดรอยละ 40 มีรายไดเพ่ิมข้ึนอยางนอยรอยละ 
15  
  ท่ี 2.4 ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมสามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเปนมิตร กับ
สิ่งแวดลอม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ํา โดยเพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมใหไดรอยละ 40 ของพ้ืนท่ี
ประเทศเพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนสง
ไมนอยกวารอยละ 7 ภายในป 2563 เทียบกับการปลอยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดสวนของขยะ
มูลฝอยท่ีไดรับการจัดการ อยางถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมข้ึน และรักษาคุณภาพนาและคุณภาพอากาศใน
พ้ืนท่ีวิกฤตใหอยูในเกณฑมาตรฐาน 
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  ท่ี 2.5 มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สรางภาพลักษณดี 
และเพ่ิมความเชื่อม่ันของนานาชาติตอประเทศไทย ความขัดแยงทางอุดมการณและความคิดในสังคม
ลดลง ปญหาอาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนสงสินคาและ
คามนุษยลดลง มีความพรอมท่ีปกปองประชาชนจากการกอการรายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
ประเทศไทยมีสวนรวมในการกําหนดบรรทัดฐานระหวางประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนสง โลจิ
สติกส หวงโซมูลคา เปนหุนสวนการพัฒนาท่ีสําคัญ ในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการ
เติบโตของมูลคาการลงทุนและการสงออกของไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงข้ึน  
  ท่ี 2.6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได 
กระจายอํานาจและมีสวนรวมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการใหบริการ ซ่ึงภาคเอกชน
ดําเนินการแทนไดดีกวาลดลง เพ่ิมการใชระบบดิจิทัลในการใหบริการ ปญหาคอรรัปชั่นลดลง และ
การบริหารจัดการขององคกรปกครอง สวนทองถ่ินมีอิสระมากข้ึน โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐท่ี
จัดทําโดยสถาบันการจัดการนานาชาติและอันดับความยากงายในการดําเนินธุรกิจในประเทศดีข้ึน 
การใชจายภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกวางข้ึน และดัชนีการรับรูการ
ทุจริตดีข้ึน รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐท่ีมีความรูความสามารถและปรับตัวไดทันกับยุคดิจิทัลเพ่ิมข้ึน  
 4.3 ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย  
  4.3.1 เปาหมายระดับยุทธศาสตรท่ี 1 คนไทยสวนใหญมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัด
ฐานท่ีดีของสังคมเพ่ิมข้ึน  
  4.3.2 เปาหมายระดับยุทธศาสตรท่ี 2 คนในสังคมไทยทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และ
ความสามารถเพ่ิมข้ึน  
  4.3.3 เปาหมายระดับยุทธศาสตร ท่ี  3 คนไทยไดรับการศึกษาท่ีมี คุณภาพสูงตาม
มาตรฐานสากล และสามารถเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง  
  4.3.4 แนวทางการพัฒนาท่ี 1 ปรับเปลี่ยนคานิยมคนไทยใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิต
สาธารณะ และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค โดยสงเสริมใหมีการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และ
การเสริมสรางจิตสาธารณะ และการเปนพลเมืองท่ีดี แกผูเรียน และบุคลากรท่ีเก่ียวของ  
  4.3.5 แนวทางการพัฒนาท่ี 2 พัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะความรู และความสามารถ ใน
การดํารงชีวิตอยางมีคุณคา โดยสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษากอนประถมศึกษาใน
พ้ืนท่ี การดําเนินโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู ท่ีหลากหลายใหเอ้ือตอการเรียนรูตลอดชีวิต การพัฒนาสื่อการเรียนรูในการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การจางครูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางและเล็กท่ีประสบปญหาขาดแคลนครู
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร การสงเสริมนิสัยรักการอาน การพัฒนาระบบการประเมินและการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา การขับเคลื่อนงานแนะแนว ในสถานศึกษาและสรางเสริม
สมรรถนะผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการศึกษาตอ และการมีงานทํา การขับเคลื่อน
นักจิตวิทยาโรงเรียนประจําเขตพ้ืนท่ีการศึกษา การขับเคลื่อนการดูแลชวยเหลือและคุมครองเด็ก
นักเรียน การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา 
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  4.3.6 แนวทางการพัฒนาท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต โดย
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาตางประเทศและพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพครู สงเสริมใหมี 
การจัดการศึกษาใหกับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ พัฒนาผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร 
และคณิตศาสตร ยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย พัฒนาผูมี
ความสามารถพิเศษดานทัศนศิลป นาฏศิลป ดนตรี และกีฬา พัฒนาศูนยโอลิมปกวิชาการ จัดตั้ง
สถาบันไทยโคเซ็นเพ่ือพัฒนาระบบการศึกษาในดานวิศวกรรมศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดย
ใชหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพแบบประเทศญ่ีปุน (หลักสูตรสถาบันโคเซ็น) ในการสราง
วิศวกรปฏิบัติการ และนวัตกรคุณภาพ ท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ  
 4.4 ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมลาในสังคม  
  4.4.1 เปาหมายระดับยุทธศาสตรท่ี 1 ลดปญหาความเหลื่อมล้ําดานรายไดของกลุมคนท่ีมี
ฐานะทางเศรษฐกิจสังคมท่ีแตกตางกัน และแกไขปญหาความยากจน  
  4.4.2 เปาหมายระดับยุทธศาสตรท่ี 2 เพ่ิมโอกาสการเขาถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของ
ภาครัฐ  
  4.4.3 แนวทางการพัฒนาท่ี 1 เพ่ิมโอกาสใหกับกลุมเปาหมายประชากรรอยละ 40 ท่ีมี
รายไดต่ําสุดใหสามารถเขาถึงบริการท่ีมีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ โดยสงเสริมใหมีการสนับสนุน
คาใชจายในการจัดการศึกษาต้ังแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในรายการพ้ืนฐาน 5 
รายการ ไดแก คาจัดการเรียนการสอน คาหนังสือเรียน คาอุปกรณการเรียน คาเครื่องแบบนักเรียน 
และคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน  
  4.4.4 แนวทางการพัฒนาท่ี 2 ขยายโอกาสการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพใหแกเด็ก และ
เยาวชนท่ีดอยโอกาสทางการศึกษาอยางตอเนื่องโดยไมถูกจํากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พ้ืนท่ี 
และสภาพรางกาย โดยการสงเสริมการจัดการศึกษาดานเทคโนโลยีทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) 
และเทคโนโลยีทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) การสรางโอกาสและลดความเหลื่อมล้ํา
ทางการศึกษาในระดับพ้ืนท่ีพิเศษ โรงเรียนพ้ืนท่ีสูงในถ่ินทุรกันดาร โรงเรียนพ้ืนท่ีเกาะแกง  
 4.5 ยุทธศาสตรท่ี 4 การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน  
  4.5.1 เปาหมายระดับยุทธศาสตรท่ี 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการลดกาซเรือนกระจก และขีด
ความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
  4.5.2 แนวทางการพัฒนาท่ี 1 สนับสนุนการลดการปลอยกาซเรือนกระจก และเพ่ิม ขีด
ความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมการสรางความรูความเขาใจ 
ความตระหนัก และการมีสวนรวมของประชาชน และภาคสวนตางๆ ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ พัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดลอมตั้งแตระดับปฐมวัยและหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง  
 4.6 ยุทธศาสตรท่ี 5 การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ังค่ัง
และยั่งยืน  
  4.6.1 เปาหมายระดับยุทธศาสตรท่ี 1 ปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริยใหเปน
สถาบันหลักของประเทศ  
  4.6.2 เปาหมายระดับยุทธศาสตรท่ี 3 ประชําชนในจังหวัดชายแดนภาคใตมีความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพยสิน มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพท่ีสรางรายไดเพ่ิมข้ึน  
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  4.6.3 แนวทางการพัฒนาท่ี 1 การรักษาความม่ันคงภายในเพ่ือใหเกิดความสงบในสังคม 
และธํารงไวซ่ึงสถาบันหลักของชาติ โดยนําแนวทางพระราชดําริไปเผยแพรและพัฒนา และดําเนิน
กิจกรรม ท่ีเก่ียวของกับโครงการพระราชดาริ รวมถึงปองกันและแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต 
 4.7 ยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ 
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
  4.7.1 เปาหมายระดับยุทธศาสตรท่ี 3 เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตใหสูงข้ึน  
  4.7.2 แนวทางการพัฒนาท่ี 1 ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ปลูกฝงใหคนไทยไมโกง  
 5. นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ  
 5.1 นโยบายความม่ันคงแหงชาติท่ี 3 ปองกันและแกไขการกอความไมสงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต  
  5.1.1 แผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ รองรับนโยบายท่ี 7 ประเด็นการปองกัน 
และแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต  
  5.1.2 เปาหมายเชิงยุทธศาสตร ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตมีความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพยสิน และอยูรวมกันอยางสันติสุข  
  5.1.3 ตัวชี้วัด จํานวนนักเรียน นักศึกษา และเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต ท่ีศึกษาตอ
สถาบันของรัฐในทุกระดับชั้น  
  5.1.4 กลยุทธ พัฒนาการศึกษาใหไดมาตรฐานสอดคลองกับตลาดแรงงานในพ้ืนท่ี และ
เสริมสรางความม่ันคงของชาติ โดยเรงแกปญหาพ้ืนฐานท่ีสงผลกระทบตอการศึกษาของเยาวชนใน
พ้ืนท่ี รวมท้ังสงเสริมการเรียนรูในลักษณะทวิภาษา (มลายูถ่ิน-ไทย)  
 5.2 นโยบายความม่ันคงแหงชาติท่ี 8 เสริมสรางความเขมแข็งและภูมิคุมกันความม่ันคงภายใน  
  5.2.1 แผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ รองรับนโยบายท่ี 10 ประเด็นการปองกัน 
และปราบปรามยาเสพติด  
  5.2.2 เปาหมายเชิงยุทธศาสตร การแพรระบาดของยาเสพติดในสังคมไทยลดลง  
  5.2.3 ตัวชี้วัด ระดับความสําเร็จในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  
  5.2.4 กลยุทธ รณรงคใหเด็ก เยาวชน ผูใชแรงงาน และประชากรกลุมเสี่ยง ตระหนักรูถึง
โทษของยาเสพติดเพ่ือปองกันการเสพยา โดยอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวน  
 5.3 นโยบายความม่ันคงแหงชาติท่ี 9 เสริมสรางความม่ันคงของชาติจากภัยการทุจริต  
  5.3.1 แผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ รองรับนโยบายท่ี 11 ประเด็นเสริมสราง
ความม่ันคงของชาติจากภัยการทุจริต  
  5.3.2 เปาหมายเชิงยุทธศาสตร หนวยงานภาครัฐมีระบบปองกันและแกไขการทุจริต และ
ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตของหนวยงานภาครัฐ  
  5.3.3 ตัวชี้วัด ดัชนีชี้วัดการรับรูการทุจริตของประเทศไทย  
  5.3.4 กลยุทธ รณรงคใหความรูแกทุกภาคสวนถึงภัยทุจริต เพ่ือสรางคํ่านิยมตอตาน และ
ปฏิเสธการทุจริต 
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แผนระดับท่ี 3 (เฉพาะท่ีเกี่ยวของ)  
1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ  
 1.1 เรื่องท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ  
 1.2 เรื่องท่ี 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสรางขีดความสามารถใน
การแขงขันของประเทศ  
 1.3 เรื่องท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู  
 1.4 เรื่องท่ี 4 การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 
 1.5 เรื่องท่ี 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
11. แผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2561 – 2565 
 จากการศึกษาแผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2561 - 2565  พบวา จังหวัดมหาสารคาม 
มีความมุงหมายท่ีจะพัฒนาการศึกษาภายในจังหวัด โดยพยายามจะยกระดับใหจังหวัดเปนศูนยกลาง
บริการทางการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยสงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาดวยการบูร
ณาการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู การวิจัย และการสรางองคความรูท้ังระบบ สงเสริมการบริการทาง
วิชาการวิชาชีพและทํานุบํ ารุ งศาสนาศิลปวัฒนธรรมสูชุมชน และการพัฒนาเครือข าย
สถาบันการศึกษาเพ่ือนําไปสูการเปนศูนยกลางบริการทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม            
ดังรายละเอียดตามวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงครวม และประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้ 
 วิสัยทัศนจังหวัดมหาสารคาม 
 “เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรและอาหารคุณภาพ  ศูนยกลางบริการทางการศึกษาและ
วัฒนธรรม  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี”  
 พันธกิจ 
 1. สงเสริมการเกษตรกรรมของจังหวัด และปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเอ้ือตอการผลิต 
 2. สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดํารงชีวิต 
 3. สงเสริมอุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทนท่ีเชื่อมโยงกับฐานการผลิตของทองถ่ิน 
 4. เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ท้ังดานสุขภาพกายและสุขภาพจิต มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เปนสังคมเขมแข็งและไดรับบริการพ้ืนฐานอยางเทาเทียมและท่ัวถึง 
 เปาประสงครวม 
 เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนท่ีกําหนดไว จึงมีการกําหนดเปาประสงคท่ีสําคัญไว  ดังนี้ 
 1. ภาคการเกษตรมีความเขมแข็งและสามารถสรางมูลคาเพ่ิมใหกับจังหวัด 
 2. การพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดเติบโตอยางสมดุลและยั่งยืน 
 3. เปนศูนยกลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรม 
 4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 ประเด็นยุทธศาสตร 
 เพ่ือใหการพัฒนาจังหวัดเปนไปตามกรอบวิสัยทัศน และเปาประสงคท่ีกําหนดไว จึงไดกําหนด
ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดใน 4 ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 : ปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตรใหเอ้ือตอการผลิตสินคา 
เกษตรและอาหารคุณภาพ 
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 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 : สงเสริมการคา การลงทุน การทองเท่ียวเชิงสรางสรรค และ
วัฒนธรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 : สงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือยกระดับสูการเปนศูนยกลาง
บริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 : พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สูสังคมรูรักสามัคคี เทิดทูน
สถาบันของชาติ เอ้ืออาทรและสมานฉันท 
12. นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดกําหนดนโยบายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2564-2565 โดยสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 แผนแมบท
ภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนปฏิรูปประเทศดานการศึกษาโดยเฉพาะกิจกรรม
ปฏิรูประเทศท่ีจะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอประชาชนอยางมีนัยสําคัญ (Big Rock) ท่ีมี
ความสําคัญเรงดวน สามารถดําเนินการและวัดผลไดอยางมีรูปธรรมในชวงป พ.ศ. 2564-2565 ใน
สวนท่ีเก่ียวของกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดแก (1) การสรางโอกาสและความ
เสมอภาคทางการศึกษาต้ังแตระดับปฐมวัย (2) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสูการเรียนรูฐาน
สมรรถนะ เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 และ (3)  การปฏิรูปกลไกและระบบการ
ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐาน รวมท้ังนโยบายและจุดเนนของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการเกิดผลสัมฤทธิ์ จึงกําหนดนโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ดังนี ้
 1. ดานความปลอดภัย 
  พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยใหกับผูเรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาและสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอ
การมีสุขภาวะท่ีดีสามารถปรับตัวตอโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซํ้า 
 2. ดานโอกาส 
  2.1 สนับสนุน ใหเด็กปฐมวัยไดเขาเรียนทุกคน มีพัฒนาการท่ีดี ท้ังทางรางกาย จิตใจ วินัย 
อารมณ สังคม และสติปญญา ใหสมกับวัย 
  2.2 ดําเนินการ ใหเด็กและเยาวชนไดรับการศึกษาจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อยางมี
คุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะหตนเองเพ่ือการศึกษาตอ 
และประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมท้ังสงเสริมและพัฒนาผูเรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษสูความเปนเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
  2.3 พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือเด็กและเยาวชนท่ีอยูในการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือปองกัน 
ไมใหออกจากระบบการศึกษา รวมท้ังชวยเหลือเด็กตกหลนและเด็กออกกลางคันใหไดรับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานอยางเทาเทียมกัน 
  2.4 สงเสริมใหเด็กพิการและผูดอยโอกาส ใหไดรับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพมีทักษะ
ในการดําเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองไดอยางมีศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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 3. ดานคุณภาพ 
  3.1 สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความรู มีทักษะการเรียนรูและทักษะท่ีจําเปน 
ของโลกในศตวรรษท่ี 21 อยางครบถวน เปนคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง 
  3.2 พัฒนาผู เรียนใหมีสมรรถนะและทักษะดานการอาน คณิตศาสตร การคิดข้ันสูง 
นวัตกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาตางประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แขงขัน และการเลือกศึกษาตอเพ่ือการมีงานทํา 
  3.3 ปรับหลักสูตรเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ ท่ีเนนการพัฒนาสมรรถนะหลักท่ีจําเปน 
ในแตละระดับ จัดกระบวนการเรียนรูแบบลงมือปฏิบัติจริง รวมท้ังสงเสริมการจัดการเรียนรูท่ีสราง
สมดุลทุกดานสงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผล
ผูเรียนทุกระดับ 
  3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหเปนครูยุคใหม มีศักยภาพในการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหนาท่ีไดดี มีความรูความสามารถในการใช
เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง รวมท้ังมีจิตวิญญาณความเปนครู 
 4. ดานประสิทธิภาพ 
  4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใชพ้ืนท่ีเปนฐาน มีนวัตกรรมเปนกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อนบนฐานขอมูลสารสนเทศท่ีถูกตอง ทันสมัย และการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
  4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีมุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็กและ
โรงเรียนท่ีสามารถดํารงอยูไดอยางมีคุณภาพ (Stand Alone) ใหมีคุณภาพอยางยั่งยืน สอดคลองกับ
บริบทของพ้ืนท่ี 
  4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ท่ีมีจํานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ท่ี 1-3 นอยกวา 20 คน ใหไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพ สอดคลองกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของ
ชุมชน 
  4.4 สงเสริมการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในสถานศึกษาท่ีมีวัตถุประสงคเฉพาะ และ
สถานศึกษาท่ีตั้งในพ้ืนท่ีลักษณะพิเศษ 
  4.5 สนับสนุนพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาใหเปนตนแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและ
การเพ่ิมความคลองตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาชั้นพ้ืนฐาน  
มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ฉบับลงวันท่ี 6 
สิงหาคม พ.ศ. 2561 แบงเปน 3 มาตรฐาน ดังนี้ 
 มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผูเรียน 
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
   1) ความสามารถในการอาน เขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ 
   2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแกปญหา 
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   3) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 
   4) ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                        
   5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   6) มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 
  1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
   1) การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด  
   2) ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 
   3) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 
   4) สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 
 มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  2.1 การมีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน 
  2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
  2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพของผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุมเปาหมาย 
  2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
  2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 
       มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 
 3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 
 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู 
มาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. 2560  (มี 3 มาตรฐาน 14 ตัวบงช้ี) 
 มาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันท่ี 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
มี 3 มาตรฐาน 14 ตัวบงชี้ ดังนี้ 
 มาตรฐานท่ี  1 การบริหารจัดการองคกรสูความเปนเลิศ 
  ตัวบงชี้ท่ี  1 การบริหารจัดการท่ีดี 
  ตัวบงชี้ท่ี  2 การพัฒนาองคกรสูองคการสูการเรียนรู 
  ตัวบงข้ีท่ี  3 การกระจายอํานาจและการสงเสริมการบริหารจัดการอยางมีสวนรวม 
 มาตรฐานท่ี  2 การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
  ตัวบงชี้ท่ี  1  การบริหารงานดานวิชาการ 
  ตัวบงชี้ท่ี  2  การบริหารงานดานงบประมาณ 
  ตัวบงชี้ท่ี  3  การบริหารงานดานการบริหารงานบุคคล 
  ตัวบงชี้ท่ี  4  การบริหารงานดานการบริหารท่ัวไป 
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  ตัวบงชี้ท่ี  5  การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
 มาตรฐานท่ี  3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
  ตัวบงชี้ท่ี  1  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีผลงานท่ีแสดงความสําเร็จและเปน 
แบบอยางได  
  ตัวบงชี้ท่ี  2  สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา 
  ตัวบงชี้ท่ี  3  ผูเรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร 
  ตัวบงชี้ท่ี  4   ประชากรวัยเรียนไดรับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเทาเทียมกัน
ศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน หรือมีความรูทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ 
  ตัวบงชี้ท่ี  5   ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการลูกจางใน
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีผลงานเชิงประจักษตามเกณฑ ไดรับการยกยองเชิดชู
เกียรติ 
  ตัวบงชี้ท่ี 6   ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหารและการจัด
การศึกษา รวมท้ังการใหบริการ 
  
13. ทิศทางการพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
     มหาสารคาม ปงบประมาณ 2565 
 
วิสัยทัศน (Vision) 
  เปนองคกรคุณภาพ สืบสานศาสตรพระราชา จัดการศึกษาสูความเปนเลิศดวยนวัตกรรมและ
เทคโนโลย ี(Quality Organization to Excellent Education by the King's Philosophy 
through innovation and technology) 
พันธกิจ (Mission) 
 1.สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 2.สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถ มีความเปนเลิศทางวิชาการเพ่ือสรางขีด
ความสามารถในการแขงขัน 
 3.สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผูเรียนใหมีสมรรถนะตามหลักสูตรและ
คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
 4.พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ 
 5.สรางโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ํา ใหผูเรียนทุกคนไดรับบริการทางการศึกษาอยาง
ท่ัวถึง และเทาเทียมดวยระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 6. สงเสริมการจัดการศึกษาตามศาสตรพระราชาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวติท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
สูการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) 
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 7. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใชพ้ืนท่ีเปนฐาน มีนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเปนกลไกหลัก
ในการขับเคลื่อนบนฐานขอมูลสารสนเทศท่ีถูกตอง ทันสมัยและการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
เปาประสงค (Goal) 
 1.ผูเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง 
 2.ผูเรียนมีความรูความสามารถ มีความเปนเลิศทางวิชาการเพ่ือสรางขีดความสามารถในการ
แขงขัน 
 3.ผูเรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
 4.ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเปนมืออาชีพ 
 5.ผูเรียนไดรับโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ํา ไดรับบริการทางการศึกษาอยางท่ัวถึง 
และเทาทียมตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 6. สถานศึกษาจัดการศึกษาตามศาสตรพระราชาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
สูการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) 
     7. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการโดยใชพ้ืนท่ีเปนฐาน มี
นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเปนกลไกหลักในการขับเคลื่อนบนฐานขอมูลสารสนเทศท่ีถูกตอง ทันสมัย
และการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
คานิยม (Value) : S4 

   สรางคุณภาพท่ีดี (Standard Based)   
   มีธรรมาภิบาล (Stable good governance)  
   บริการดวยใจ (Service Mind)  
   นําสมัยดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยี (Smart Innovation and Technology) 
 
ยุทธศาสตร   
ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
ยุทธศาสตรท่ี2 ดานการพัฒนาคุณภาพผูเรียน และสงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสราง  
                  ขีดความสามารถในการแขงขัน 
ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการสงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียม การเขาถึงบริการทางการศึกษา 
ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัด 
     การศึกษาดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
จุดเนนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
 นโยบายท่ี 1.ดานความปลอดภัย 
 จุดเนน  
  1.1. สถานศึกษามีระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยใหกับผูเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เก่ียวกับโรคอุบัติใหม 
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  1.2. สถานศึกษามีการจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรูและการมีสุขภาวะท่ีดี 
  1.3. การประสานความรวมมือผูปกครอง และชุมชนภายนอกในการสงเสริมความปลอดภัย
ใหกับผูเรียน 
 นโยบายท่ี 2.ดานโอกาส  
 จุดเนน 
  2.1. ผูเรียนไดรับโอกาสการบริการทางการศึกษาอยางท่ัวถึงและเทาเทียมมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน 
  2.2. พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือเด็กและเยาวชนท่ีอยูในการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  2.3. ผูเรียนไดรับโอกาสในการพัฒนาทักษะทางดานอาชีพ ตามความถนัดและศักยภาพท่ีจะ
พ่ึงพาตนเองได 
  2.4. สงเสริมใหเด็กพิการและผูดอยโอกาส ใหไดรับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพมีทักษะใน
การดําเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 นโยบายท่ี 3.ดานคุณภาพ 
 จุดเนน 
  3.1. พัฒนาผูเรียนรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และมีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง 
  3.2. พัฒนาผูเรียนใหมีความรู มีทักษะตามหลักสูตรฐานสมรรถนะและทักษะท่ีจําเปนใน
ศตวรรษท่ี 21 
  3.3. พัฒนาผู เรียนใหมีสมรรถนะดานการอาน คณิตศาสตร การคิดข้ันสูง นวัตกรรม 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาตางประเทศ 
  3.4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีศักยภาพในการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรฐาน
สมรรถนะและทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 
  3.5. พัฒนาสถานศึกษาใหมีมาตรฐานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาและมีคุณภาพ 
  3.6. พัฒนาสถานศึกษาใหบริหารจัดการโดยนอมนําศาสตรพระราชาและหลักธรรมาภิบาล สู
การเปน 1 โรงเรยีน 1 นวัตกรรม 1 อาชีพ 
  3.7. พัฒนาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ไดมาตรฐาน 
ตามมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอยางมีคุณภาพ 
 นโยบายท่ี 4.ดานประสิทธิภาพ 
 จุดเนน 
  4.1. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใชพ้ืนท่ีเปนฐาน มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีเปนกลไกหลัก
ในการขับเคลื่อนบนฐานขอมูลสารสนเทศท่ีถูกตอง ทันสมัย 
  4.2. พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนท่ีสามารถดํารงอยูได
อยางมีคุณภาพ (Stand Alone) 
  4.3. สนับสนุนสถานศึกษาใหเปนตนแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเพ่ิมความ
คลองตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  4.4. เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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 นโยบายท่ี 5.ดานทักษะพ้ืนฐานอาชีพ 
 จุดเนน 
  5.1. ผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริต และทักษะพ้ืนฐานอาชีพเพ่ือการมีงานทํา และรายได 
  5.2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีนวัตกรรมทางการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู                 
การสงเสริมอาชีพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 5.3. สถานศึกษาสงเสริมทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานทํา 
 
รูปแบบการบริหารจัดการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

1. กรอบแนวคิดรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
รูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษามหาสารคาม ชื่อวา รูปแบบ SPACER Model ซ่ึงอาศัยแนวคิดทฤษฎีเชิงระบบคือ ปจจัย
นําเขา กระบวนการ และผลผลิต โดยแตละองคประกอบจะมี 3 สวนยอย ดังนี้  

ดานปจจัยนําเขา ประกอบดวย บุคลากร (ผูบริหาร ครู นักเรียน) งบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ  สื่อ เทคโนโลยี ขอมูล/สารสนเทศ และกิจกรรมการดําเนินงาน 

ดานกระบวนการ ประกอบดวย การกําหนดมาตรฐาน (S : Standard) การมีสวนรวม              
(P : Participation) การดําเนินการตามนโยบาย (A : Action) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล          
(C : Check) การใหกําลังใจ (E : Encouragement) และการรายงานผล (R : Report) 

ดานผลผลิต ประกอบดวย 1) เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและผูรับบริการ มีการบริหารจัดการ
คุณภาพท่ีมีประสิทธิภาพ 2) สถานศึกษา/ผูบริหาร เปนผูนําทางวิชาการและเปนท่ียอมรับของชุมชน 
3) ครู มีความรู/ทักษะการจัดการเรียนรู มีความเปนมืออาชีพและคุณธรรม และ 4) นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน และมีทักษะการเรียนรูแหงศตวรรษท่ี 21 ไดแก ทักษะการเรียนรูและ
นวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี และทักษะชีวิตและพ้ืนฐานอาชีพ 

2. องคประกอบของการบริหารจัดการศึกษา โดยใชรปูแบบ SPACER Model 
การบริหารจัดการศึกษา โดยใชรูปแบบ SPACER Model มีองคประกอบดาน

กระบวนการตามแนวคิดทฤษฎีเชิงระบบ ดังนี้ 
S : Standard หมายถึง มาตรฐานขอกําหนดเก่ียวกับวิสัยทัศน คานิยม พันธกิจ กลยุทธ  

จุดเนน เปาหมายและตัวชี้วัดผลสําเร็จของงาน (KPIs) หลักการทํางานของผูอํานวยการสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา สําหรับการสงเสริม และกํากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกัน
คุณภาพทางการศึกษา 

P : Participation หมายถึง การเปดโอกาสใหผูท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษา ไดมีสวน
ชวยเหลือระหวางกัน ในการรวมคิด รวมวางแผน รวมตัดสินใจ รวมปฏิบัติงาน รวมแกปญหา รวม
พัฒนา และรวมรับผิดชอบในการบริหารจัดการ เพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายขององคกร 

A : Action หมายถึง การดําเนินการขับเคลื่อนกลยุทธ อยางเปนข้ันตอนและเปนระบบ
โดยมีการวางแผน กําหนดแนวทางการดําเนินงานตามนโยบายของผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ท่ีเนนคุณภาพ โอกาส ความปลอดภัย และทักษะอาชีพ เพ่ือบรรลุเปาหมายของการ
ดําเนินงาน 
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C : Check หมายถึง การติดตาม การตรวจสอบ การประเมินผล และสรุปผลการ
ดําเนินงาน    ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
และการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคาม 

E : Encouragement คือ การใหกําลังใจ การจัดกิจกรรมมอบโลรางวัล และเกียรติบัตร 
เพ่ือ  ยกยอง เชิดชูเกียรติ หนวยงานและผูมีผลงานดีเดน ประสบผลสําเร็จเปนท่ีประจักษ และ
เผยแพรผลงาน 

R : Report คือ การรายงานผล KRS, ARS, มาตรฐานเขต และการดําเนินงานโครงการ 
เพ่ือนําผลจัดทําแผนปรับปรุงพัฒนาตอไป 

3. กระบวนการดําเนินงาน รูปแบบ SPACER Model 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

ได  ดําเนินการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
และวิเคราะหนโยบาย จุดเนนการพัฒนา รวมท้ังรายงานผลการปฏิบัติงานของปท่ีผานมา ทําใหไดทิศ
ทางการดําเนินงานหรือแนวทางการดําเนินงานท่ีนอมนําแนวคิดหลักการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ
ของรัชกาลท่ี 9 ดังนี้ 

การเขาใจ (Understanding) เปนการสรางใหเกิดความเขาใจในขอมูลพ้ืนฐานดวย
การศึกษาขอมูลทุกมิติของสถานศึกษา ชุมชน และสังคม คนหารากของปญหาและรวบรวมองค
ความรูตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

การเขาถึง (Connecting) เปนการสื่อสารและการสรางการมีสวนรวม โดยมุงสื่อสาร
ความเขาใจและความม่ันใจกับผูบริหารและครู รวมกันวิเคราะหปญหาและความตองการของครู และ
ใหทุกคนมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนามากท่ีสุด  

การพัฒนา (Development) เปนเรื่องของการพัฒนาและการดําเนินการขับเคลื่อน          
กลยุทธอยางเปนข้ันตอนและเปนระบบโดยมีการวางแผน กําหนดแนวทางการดําเนินงานตาม
นโยบายของผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ท่ีเนนคุณภาพ โอกาส ความปลอดภัย และ
ทักษะอาชีพ เพ่ือบรรลุเปาหมายของการดําเนินงาน มีการติดตาม การตรวจสอบ การประเมินผล 
และสรุปผลการดําเนินงาน การใหกําลังใจ และการรายงานผล KRS, ARS, มาตรฐานเขต และการ
ดําเนินงานโครงการ เพ่ือนําผลจัดทําแผนปรับปรุงพัฒนาตอไป  

ดังนั้นแนวทางแหงศาสตรพระราชา “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” ท่ีนํามาเปนแนวทาง
ดําเนินงานจะเนนการมีสวนรวมของทุกฝายท่ีเก่ียวของเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ดวยความตองการท่ีแทจริงของครูและนักเรียน ซ่ึงมีการดําเนินการดวยวิธี ระบบ (System 
Approach) ดังแผนภาพ 
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 สวนท่ี 3 
รายละเอียดงบประมาณและโครงการ 

 
  แผนการใชจายเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบบริหารสํานักงาน) 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ไดวางแผนการใชจายงบประมาณ ไวบริหาร
สํานักงานตลอดท้ังป จํานวน 5,000,000 บาท  แบงเปน ดังนี้ 
 1. งบบรหิารสํานักงาน (งบประจํา)     จํานวน 3,295,200 บาท 
 2. งบดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม     จํานวน 1,704,800 บาท 
    งบดําเนินงานโครงการใหใชงบจาก สพฐ. จากสํานักตางๆ (เงินตามทอ)  
1. งบบริหารสํานักงาน (งบประจํา) จํานวน  5,000,000 บาท 
 สพฐ. แจงจัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา ครั้งท่ี 1 งบดําเนินงาน เพ่ือเปนคาใชจายในการบริหารสํานักงาน คาสาธารณูปโภคฯ               
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาละ 2,000,000 บาท จากแผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย งบดําเนินงาน 2 ผลผลิต 
 จากการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนการใชจายงบประมาณและกรอบวงเงินงบประมาณ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามคําสั่งท่ี 290/2564 ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2564 ประชุม ครั้งท่ี 1/2564  
เม่ือวันท่ี 25 ตุลาคม 2564  และการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ท่ีผานมา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคาม จึงไดแจงกลุมตางๆ ภายในสํานักงาน จัดทําโครงการรองรับการใชจายงบประมาณ ประจําป 
พ.ศ. 2565 เปนจํานวน เงิน 5,000,000 บาท  แบงเปน ดังนี้ 
 

รายละเอียดงบบริหารสํานักงาน จาํนวน 5,000,000 บาท  

ท่ี รายการ จํานวนเงิน (บาท) 

ก คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ   

1 คาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 20,000 

2 คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. - 

3 คาเบี้ยเลี้ยง พาหนะและคาท่ีพัก 400,000 

4 คาใชจายในการประชุมอบรมท่ัวไป 40,000 

5 คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 150,000 

6 คาซอมแซมครุภัณฑ/คาบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 150,000 

7 คาซอมแซมสิ่งกอสราง/ปรับปรุงภูมิทัศน 150,000 

8 คาวัสดุสํานักงาน 350,000 

9 คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 211,200 
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ท่ี รายการ จํานวนเงิน (บาท) 

10 คาจางท่ัวไป 50,000 

  รวม (1-10) 1,521,200 

  คาจางลูกจาง 8 อัตรา   
11 
 

ลูกจาง(ป.ตรี) 2 อัตรา จาง 12 เดือนจางอัตราละ 15,000 บาท/เดือน
ประกันสังคม 750 บาท/เดือน 

              378,000  

12 แมบานทําความสะอาด 2 อัตรา จาง 12 เดือน จางอัตราละ 9,000 บาท/
เดือน ประกันสังคม 450 บาท/เดือน 

   226,800  

13 จางภารโรง 1 อัตรา จาง 12 เดือน 
จางอัตราละ 9,000 บาท/เดือน  ประกันสังคม 450 บาท/เดือน 

113,400 

14 จางยาม 1 อัตรา จาง 12 เดือน 
จางอัตราละ 9,000 บาท/เดือน  ประกันสังคม 450 บาท/เดือน 

113,400 

15 
 

ลูกจาง ปวส. จาง 12 เดือน จาง 2 อัตรา อัตราละ 12,000 บาท/เดือน 
ประกันสังคม 600 บาท/เดือน 

302,400 

 รวมคาจางลูกจาง 8 อัตรา (11-15)            1,134,000  
  รวมรายการ (1-15)            2,655,200 

ข คาสาธารณูปโภค   

1 คาไฟฟา 500,000 

2 คาน้ําประปา 40,000 

3 คาโทรศัพท 40,000 

 คาเชาโดเมนเนมและพ้ืนท่ีสําหรับ webpage และอินเตอรเน็ต 20,000 

4 คาไปรษณียโทรเลข 40,000 

  รวมคาสาธารณูปโภค (1-4) 640,000 

  รวมท้ังสิ้น (ก-ข)         3,295,200  
ค -จัดสรรใหโครงการตางๆเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการบริหารสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
1,704,800 

  รวมงบประมาณท้ังสิ้น (ก+ข+ค)           5,000,000  
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2. งบดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม  
 จากการพิจารณาประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการและวงเงินงบประมาณเพ่ือบรรจุ/ใช
ในการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษามหาสารคาม ครั้งท่ี 1/2564 ในวันท่ี 25 ตุลาคม 2564  ตั้งงบประมาณไว จํานวน 
1,704,800 บาท จําแนกได ดังนี้ 

นโยบาย จํานวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 
1.ดานการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง
ของมนุษยและของชาติ 

3 30,000 

2.ดานการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ 

3 40,000 

3.ดานการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

16 374,400 

4.ดานการสรางโอกาสในการเขาถึง
บริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มี
มาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ํา
ทางการศึกษา 

6 185,000 

5.ดานการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

2 37,000 

6.ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
บริหารจัดการศึกษา 

14 1,038,400 

รวม 44 1,704,800 
 
รายละเอียดโครงการท่ีบรรจุในแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

ท่ี ช่ือโครงการ งบ 
ประมาณ 

กลุม
รับผิดชอบ 

 ดานความปลอดภัย     
นโยบายท่ี 1 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษยและ
ของชาต ิ     
1 ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจาํป 

2565 งบ ปปส. สงเสริม 
2 สงเสริมพัฒนาศักยภาพผูนําตามวิถีประชาธิปไตยใน

สถานศึกษา ประจาํป 2565 30,000 สงเสริม 
3 การแขงขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาตานยาเสพติด ปการศึกษา 

2565 - สงเสริม 
 รวม 30,000   
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ตอ 

ท่ี ช่ือโครงการ งบ 
ประมาณ 

กลุม
รับผิดชอบ 

ดานโอกาส   

นโยบายท่ี 2 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ 

  

1 การประเมินคัดเลือกหนวยงานและผูมีผลงานดีเดนประสพ
ผลสําเร็จเปนท่ีประจักษ เพ่ือรับรางวัลทรงคุณคา สพฐ. (Obec 
Awards) ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 11 ปการศึกษา 
2565 

40,000 นิเทศฯ 

2 ตลาดนัดวิชาการ สพม.มค : แลกเปลี่ยนเรียนรูและสะทอนผล
การจัดการเรียนรู 

0 นิเทศฯ 

3 การจดังานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ปการศึกษา 2565 0 สงเสริม 

 รวม 40,000   

นโยบายท่ี 4 ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมี
คุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา     
1 การรับนักเรียน ปการศึกษา 2565 10,000  สงเสริม 
2 สงเสริมนกัเรียนผูมีคุณธรรม จริยธรรมและบําเพ็ญประโยชน 

เขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา / อาชีวศึกษา ในพ้ืนท่ีจังหวัด
มหาสารคาม ปการศึกษา 2565 

                      
0   

สงเสริม 

3 สงเสริมและกระจายโอกาสใหนักเรียนไดรับทุนการศึกษา 
โควตาเขาศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน ปการศึกษา 2565 

                
10,000  

สงเสริม 

4 คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจําปการศึกษา 2565  

                
20,000  สงเสริม 

5 จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการมีงานทํา สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

                
40,000  สงเสริม 

6 ขับเคลื่อนระบบการดูแลชวยเหลือสรางเสริมโอกาสทาง
การศึกษาและความปลอดภัยของนักเรียน ครูบคุลากรใน
สถานศึกษา 

               
105,000  สงเสริม 

 รวม 185,000   
นโยบายท่ี 5 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปน
มิตรกับส่ิงแวดลอม     
1 เสริมสรางจิตสํานึกท่ีดีดานการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมใน

หนวยงาน โดยใชหลัก  3  R  และกิจกรรม 5 ส 
12,000  อํานวยการ 
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ตอ 
ท่ี ช่ือโครงการ งบ 

ประมาณ 
กลุม

รับผิดชอบ 
2 สรางจิตสํานึกดานการบริหารจัดการขยะและอนุรักษ

สิ่งแวดลอมในสถานศึกษา 
25,000  สงเสริม 

 รวม 37,000    
ดานคุณภาพ   
นโยบายท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากร
มนุษย     
1 สงเสริมยกยอง เชิดชูเกียรติ ขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาใหมีผลงานเชิงประจักษพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารสูมาตรฐานสากล 

14,400  

พัฒนาครู 
2 การพัฒนาสมรรถนะครูเพ่ือการจัดการเรียนรูใหผูเรียนมีทักษะ

แหงศตวรรษท่ี 21 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

     40,000  นิเทศฯ 

3 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู สูการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 

 35,000  นิเทศฯ 

4 การยกระดับผลการเรียนรูคณิตศาสตร สูการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนรูครูคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษา 

20,000  นิเทศฯ 

5 คอนเน็กซอีดี (CONNEXT ED) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษามหาสารคาม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  
0 

นิเทศฯ 

6 สงเสริมความเขมแข็งและพัฒนาคุณภาพระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา    เพ่ือเตรียมความพรอมรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก ปงบประมาณ 2565 

  30,000  นิเทศฯ 

7 สงเสริมสมรรนะครูในการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร 
(Scientific Literacy)  บูรณาการสิ่งแวดลอม 

 20,000  นิเทศฯ 

8 การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรูของครูท่ีสงเสริมการใช
เทคโนโลยีผนวก เนื้อหาวิชา (Technological Pedagogical 
Content Knowledge :TPACK) ดวยกระบวนการพัฒนา
บทเรียนรวมกัน (Lesson Study) สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี  
การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

     10,000  นิเทศฯ 
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ตอ 
ท่ี ช่ือโครงการ งบ 

ประมาณ 
กลุม

รับผิดชอบ 
9 การพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมให

ผูเรียนมีทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา มหาสารคาม ดวยกรอบแนวคิด 
การบูรณาการความรู ความสามารถ ทักษะ การผสมผสานใน
การใชสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี(Technological Pedagogical 
and Content Knowledge: TPACK) 

    35,000  นิเทศฯ 

10 การพัฒนาครูผูสอนวิทยาการคํานวณบูรณาการประวัติศาสตร 
ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษามหาสารคาม 

   20,000  นิเทศฯ 

11 พัฒนาระบบนิเทศ ติตาม ตรวจสอบ ประเมินผลระบบบริหาร 
และการจัดการศึกษา 

    70,000  นิเทศฯ 

12 พัฒนาการจัดการเรียนรูเชิงรุก  Active Learning ท่ีเนน
สมรรถนะดานการคิดของผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 

   75,000  นิเทศฯ 

13 พัฒนาสมรรถนะการสอนครูภาษาตางประเทศ       5,000  นิเทศฯ 

14 การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ใน
สถานศึกษา ปองกันการทุจริต”(ภายใตชื่อเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
สุจริตและกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส) 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

 0 นิเทศฯ 

15 พัฒนาคุณภาพการศึกษาเรียนรวม  0 นิเทศฯ 

16 ฝกทบทวนวิชาผูบังคับบัญชาลูกเสือในสถานศึกษา 0 สงเสริม 

 รวม 374,400    
ดานประสิทธิภาพ     
นโยบายท่ี 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษา     
1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ สํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม  
260,000  นโยบาย

และแผน 
2 เพ่ิมประสิทธิภาพเครือขายประชาสัมพันธ  10,000  อํานวยการ 
3 การประชุมปฏิบัติการการประเมินสวนราชการตามมาตรการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจาํป
งบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือยกระดับการบริหารจัดการเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนและยั่งยืน 

 14,200  อํานวยการ 
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ตอ 

ท่ี ช่ือโครงการ งบ 
ประมาณ 

กลุม
รับผิดชอบ 

4 ปรับปรุงภูมิทัศนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคาม ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2565 

 งบบรหิาร  อํานวยการ 

5 วันสําคัญและงานรัฐพิธี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565      7,300  อํานวยการ 

6 การประชุมผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

 42,000  อํานวยการ 

7 เสริมสรางประสิทธิภาพการทํางานตามมาตรฐานสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา 

     14,500  อํานวยการ 

8 อบรมเชิงปฏิบัติการดานการเงิน การยื่นขอรับบําเหน็จบํานาญ
ดวยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส( Pension' Electronic Filing)
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

     30,000  บริหารงาน
การเงินฯ 

9 ตรวจสอบ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานดาน
การเงิน การบัญชี และพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

   50,000  ตสน. 

10 อบรมกฎหมายมหาชนในการปฏิบัติราชการเพ่ือนําไปสูการ
บริหารจัดการภาครัฐท่ีดี(กิจกรรมฝกอบรมการดําเนินการทาง
วินัยไมรายแรงสําหรับผูจะเปนกรรมการสอบสวน) 

     30,000  กฎหมาย
และคดี 

11 สรรหาผูบริหารสถานศึกษา ครู พนักงานราชการ และลูกจาง
ชั่วคราวในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคาม และจัดทําขอมูลสารสนเทศบริหารงานบุคคล 
(HRMS)” 

   70,000  บริหารงาน
บุคคล 

12 การเสริมสรางและพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

     90,000  บริหารงาน
บุคคล 

13 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ของ 
สพม.มค. 

   360,400  
พัฒนาครูฯ 

14 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสู
มาตรฐานสากล 

     60,000  ICT 

รวม 1,038,400    
รวมงบประมาณท้ังส้ิน (6 นโยบาย) 1,704,800    
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รายละเอียดโครงการ 
 

โครงการ พัฒนาประสทิธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม  

*********************** 

หนวยงานรับผิดชอบ กลุมนโยบายและแผน             สพม.มหาสารคาม 
ผูติดตอประสานงาน (contact person) 
ชื่อ - นามสกุล..น.ส.ชลธิชา   การถาง    โทรศัพท           0863082718 
โทรสาร 043-777987  E-mail. Chonjoy8236@gmail.com 

ภายใตแผนงาน แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

ลักษณะโครงการ* 

         โครงการท่ีใชงบประมาณ        โครงการท่ีไมใชงบประมาณ 

วิธีการดําเนินงาน* 

         ดําเนินการเอง                    จัดจาง 

สวนที่  1  ความเช่ือมโยง กับแผนในระดับตางๆ  
 1.1  ยุทธศาสตรชาติ  ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  เปาหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม 
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส 
  ประเด็น ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายและเชื่อมโยง
การพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนท่ี 

  การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ แผนปฏิบัติราชการประจําปและแผนพัฒนา
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี รวมท้ังการรายงานผลการดําเนินงาน ใชเปนขอมูล
สารสนเทศประกอบการตัดสินใจพัฒนาโครงการใหมีประสิทธิภาพ สามารถบริหารและจัดการศึกษา
ตามรูปแบบการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม (New Public Management : NPM) ซ่ึงกําหนดไววา
ภาครัฐจะตองเปลี่ยนแนวทางการบริหารไปสูการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์  (Result based 
Management : RBM) โดยยึดประชาชน เปนเปาหมายหลักในการปฏิบัติงานมีการเปรียบเทียบ
ผลผลิตและผลลัพธ ท่ีเกิดข้ึนจริงกับเปาหมายท่ีกําหนด โดยใชระบบการประเมินผลงานท่ีอาศัย
ตัวชี้วัดเปนตัวสะทอนผลงานออกมาใหเปนรูปธรรม รวมท้ังพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2534 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม พ..ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติวาการบริหารราชการแบบ
มุงผลสัมฤทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอ
ภารกิจภาครัฐ ความมีประสิทธิภาพขององคกร ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานท่ีไมจําเปน การกระจายภารกิจ และทรัพยากรใหแก
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ทองถ่ิน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการ
ของประชาชน และสามารถขับเคลื่อนนโยบายทุกระดับ ยุทธศาสตรชาติ และแผนปฏิรูปประเทศได
อยางมีประสิทธิภาพ 

 1.2  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นท่ี 20 การบริการประชาชนและ

ประสิทธิภาพภาครัฐ 
  เปาหมายระดับประเด็น บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเปนท่ียอมรับของ
ผูใชบริการ 
  แผนยอยของแผนแมบทฯ  การบริหารจัดการการเงินการคลัง   
     เปาหมายแผนแมบทยอย  หนวยงานภาครัฐบรรลผุลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 

การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ แผนปฏิบัติราชการประจําป  และแผนพัฒนาการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี รวมท้ังการรายงานผลการดําเนินงาน เพ่ือใชเปนขอมูลสารสนเทศ
ประกอบการตัดสินใจพัฒนาโครงการใหมีประสิทธิภาพ สามารถบริหารและจัดการศึกษาตามรูปแบบ
การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม (New Public Management : NPM) ซ่ึงกําหนดไววาภาครัฐ
จะตองเปลี่ยนแนวทางการบริหารไปสูการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ (Result based Management : 
RBM) โดยยึดประชาชน เปนเปาหมายหลักในการปฏิบัติงานมีการเปรียบเทียบผลผลิตและผลลัพธ ท่ี
เกิดข้ึนจริงกับเปาหมายท่ีกําหนด โดยใชระบบการประเมินผลงานท่ีอาศัยตัวชี้วัดเปนตัวสะทอน
ผลงานออกมาใหเปนรูปธรรม รวมท้ังพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และ
ท่ีแกไขเพ่ิมเติม พ..ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติวาการบริหารราชการแบบมุงผลสัมฤทธิ์ตาม
พระราชบัญญัตินี้ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจภาครัฐ ความ
มีประสิทธิภาพขององคกร ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลด
ภารกิจและยุบเลิกหนวยงานท่ีไมจําเปน การกระจายภารกิจ และทรัพยากรใหแกทองถ่ิน การกระจาย
อํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน และ
สามารถขับเคลื่อนนโยบายทุกระดับ ยุทธศาสตรชาติ และแผนปฏิรูปประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. แผนปฏิรูปประเทศ ดานการศึกษา 
  ประเด็นปฏิรูปประเทศ  การจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 เปาหมายรวม 
  ประเด็นปฏิรูปยอย  การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา   
แผนระดับท่ี 3 (ตามมติ ครม. วันท่ี 4 ธันวาคม 2560) 
         1. นโยบายและจุดเนนกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณป พ.ศ. 2565    
 จุดเนนท่ี การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 2. นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานป พ.ศ. 2565   
 นโยบายขอ 4. ดานประสิทธิภาพ (4.6) เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและ 
ประเมินผลการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 3. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  เรื่องท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
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ตอบแบบรายงาน    
 PMQA  ตัวช้ีวัด ....2................. 
 มาตรฐานสํานักงานเขต  ตัวช้ีวัด ...2.................. 
 ITA  ตัวช้ีวัด .....O13................ 

สวนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

 2.1  หลักการและเหตุผล 
  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ใหความสําคัญกับการพัฒนาประเทศในทุก
ดานและมุงหวังท่ีจะใหประเทศเกิดการขับเคลื่อนพัฒนาไปขางหนาไดอยางเปนข้ันตอน มีความม่ันคง 
ม่ังค่ัง ยั่งยืนโดยมาตรา 65 บัญญัติใหรัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติ เปนเปาหมายการพัฒนาประเทศ
อยางยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตาง ๆ ใหสอดคลองและ               
บูรณาการกัน เพ่ือใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกัน ไปสูเปาหมายของประเทศ มาตรา 257 และมาตรา 
258 ท่ีกําหนดใหทําการปฏิรูปประเทศ เพ่ือวางรากฐานการพัฒนาไปสูประเทศท่ีมีความสามัคคี
ปรองดอง มีการพัฒนาอยางยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีความสมดุล ประชาชน
ในสังคมมีโอกาสทัดเทียมกัน และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี รวมท้ังมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศและการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข จึงไดมีการตราพระราชบัญญัติ
การจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2560 เพ่ือดําเนินการจัดทํายุทธศาสตรชาติ ระยะยาว 20 ป โดย
กําหนดใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ กําหนดวิธีการมีสวนรวมของประชาชน ในการ
จัดทํายุทธศาสตรชาติ การติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผล รวมท้ังกําหนดมาตรการสงเสริม
และสนับสนุนใหประชาชนทุกภาคสวนดําเนินการใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ  และ
พระราชบัญญัติวาดวยแผนและข้ันตอนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 เพ่ือจัดทําแผนการปฏิรูป
ประเทศ โดยกําหนดใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศแตละดาน และโดยหลักการตามหมวด 
3 แหงพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2560 และ หมวด 3 แหงพระราชบัญญัติแผน
และข้ันตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 รวมท้ังหลักการตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี 
เม่ือวันท่ี 13 มีนาคม 2561 ท่ีมุงเนนใหมีกลไกและวิธีการประเมินท่ีสามารถประเมินผลไดอยางเปน
รูปธรรม มุงผลสัมฤทธิ์และไมเปนภาระของหนวยงาน บรรลุวิสัยทัศน ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง 
ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเพ่ือ
ความสุขของคนไทยทุกคน ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 16 กําหนดใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของ
สวนราชการใหเปนแผนหาป และตองสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท แผนการปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รวมถึงนโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงตอรัฐสภา
และแผนอ่ืนท่ีเก่ียวของ รวมท้ังพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พุทธศักราช 2561 หมวด 7 การ
ประเมินผลและ การรายงาน มาตรา 47 ไดกําหนดใหหนวยรับงบประมาณจัดใหมีระบบการติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณภายในหนวย
รับงบประมาณตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนด และใหถือวาการประเมินผลเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารงบประมาณท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่องและเปดเผยตอสาธารณชน รวมท้ังให
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พิจารณาความสอดคลองระหวางผลการดําเนินงานกับคาเปาหมายหรือตัวชี้วัดของโครงการ ซ่ึง
หนวยงานของรัฐมีหนาท่ีรายงานผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติ  เพ่ือจัดทํารายงานสรุปผล
การดําเนินการประจําปเสนอตอคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา รวมท้ัง
เผยแพรรายงานสรุปผลการดําเนินการประจําปใหประชาชนทราบทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามมาตรา 27 ท้ังนี้ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ได
ดําเนินการจัดทําระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ eMENSCR (Electronic Monitoring and 
Evaluation System of National Strategy and country Reform) เพ่ือใหทุกสวนราชการรายงาน
ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศไดรายงานผลเขาระบบในทุกไตรมาส
ของปงบประมาณนั้น ๆ   

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ในฐานะท่ีเปนสวนราชการและเปน
องคกรหลักท่ีรับผิดชอบการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  จะตองจัดทําแผนกลยุทธ  
แผนปฏิบัติราชการประจําป  และแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี รวมท้ังการ
รายงานผลการดําเนินงาน เพ่ือใชเปนขอมูลสารสนเทศประกอบการตัดสินใจพัฒนาโครงการใหมี
ประสิทธิภาพ สามารถบริหารและจัดการศึกษาตามรูปแบบการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม (New 
Public Management : NPM) ซ่ึงกําหนดไววาภาครัฐจะตองเปลี่ยนแนวทางการบริหารไปสูการ
บริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ (Result based Management : RBM) โดยยึดประชาชน เปนเปาหมาย
หลักในการปฏิบัติงานมีการเปรียบเทียบผลผลิตและผลลัพธ ท่ีเกิดข้ึนจริงกับเปาหมายท่ีกําหนด โดย
ใชระบบการประเมินผลงานท่ีอาศัยตัวชี้วัดเปนตัวสะทอนผลงานออกมาใหเปนรูปธรรม รวมท้ัง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม พ..ศ. 2545 มาตรา 
3/1 บัญญัติวาการบริหารราชการแบบมุงผลสัมฤทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุข
ของประชาชนใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจภาครัฐ ความมีประสิทธิภาพขององคกร ความคุมคาในเชิง
ภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานท่ีไมจําเปน การ
กระจายภารกิจ และทรัพยากรใหแกทองถ่ิน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก
และการตอบสนองความตองการของประชาชน และสามารถขับเคลื่อนนโยบายทุกระดับ ยุทธศาสตร
ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 2.2 วัตถุประสงค 

   1. เพ่ือใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม มีการบริหารจัดการ
ดานงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 
   2. เพ่ือใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามมีแผนพัฒนาการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2565-2569 และการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2565 และการ
รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษามหาสารคาม ประจาํปงบประมาณ 2564 
   3. เพ่ือใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามมีการรายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลตามตัวชี้วัดครบทุกตัวชี้วัดและสามารถรายงานในระบบติดตามและ
ประเมินผลแหงชาติ eMENSCR 
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    4. เพ่ือใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามมีขอมูลในการรายงาน
ผลการปฏิบัติงานไปใชในการพัฒนาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

   5. เพ่ือใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม มีผลการดําเนินการ 
ขับเคลื่อนโครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ และทิศทางการปฏิรูปประเทศ   

2.3  เปาหมายโครงการ  

  2.3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 

   1) เลมแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2565-2569 และแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ 2565 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

   2) รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

มหาสารคาม 

   3)  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามมีการรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลตามตัวชี้วัดครบทุกตัวชี้วัด  

  2.3.2  เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 
    1)  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม และสถานศึกษาในสังกัด มี
การบริหารและการจัดการศึกษาเปนตามหลักธรรมาภิบาล สามารถใชจายงบประมาณท่ีมีอยูอยาง
จํากัดเกิดประโยชนสูงสุด  
      2)  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม และสถานศึกษาในสังกัด
สามารถบริหารจัดการเพ่ือการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหผูเรียนไดรับ
การพัฒนาศักยภาพเปนไปตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 
  2.4  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ    

  1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามและสถานศึกษาในสังกัดมี 
แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2565-2569 และการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําป
งบประมาณ 2565 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ในการบริหารจัดการ
ดานงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลและสามารถนําขอมูล
โครงการรายงานในระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติไดครบทุกโครงการ 
  2. หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสาธารณชน รับทราบทิศทางการจัดการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานและผลการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษามหาสารคาม 
  3. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามมีการรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลตามตัวชี้วัดครบทุกตัวชี้วัด 
   4. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามสามารถนําขอมูลการรายงานผล
การปฏิบัติงานไปใชในการพัฒนาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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   5. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และหนวยงานในสังกัดมีผลการดําเนินการ
ขับเคลื่อนโครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ และทิศทางการปฏิรูปประเทศ 

 2.5  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ (KPIs) 

  เชิงปริมาณ 
   1) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2565-2569 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษามหาสารคาม ในรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกสและรูปเลมเอกสาร จํานวน 20 เลม   
   2) แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2565 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษามหาสารคาม ในรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกสและรูปเลมเอกสาร จํานวน 100 เลม   
   3) รอยละ 70 ของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม มีผลการประเมินบรรลุตามคาเปาหมาย
และตัวชี้วัดของโครงการ  
   4) รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษามหาสารคาม ในรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกสและรูปเลมเอกสาร จํานวน 100 เลม   
   5) รอยละ 100 ของผลดําเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สํานัก
นายกรัฐมนตรี สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนไปตาม
เปาหมาย 
   6) รอยละ 100 ของผลการบริหารจัดการของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ. 
2565 เปนไปตามเปาหมาย 
   7) รอยละ 100 ของ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามมีรายงานผล
การผานระบบกํากับติดตามและรายงานผลการดําเนินงานการจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ
ประจาํปงบประมาณ  
   8) รอยละ 90 ของผูเขารับการประชุมเชิงปฏิบัติการสามารถนําเขาขอมูลโครงการท่ี
รับผิดชอบได 
 เชิงคุณภาพ  
   1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม มีการบริหารจัดการดาน
งบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 
   2. หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสาธารณชน รับทราบทิศทางการจัดการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานและผลการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษามหาสารคาม 
   3. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามมีการรายงานผลการติดตาม
และประเมินผลตามตัวชี้วัดครบทุกตัวชี้วัด 
    4. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามสามารถนําขอมูลการรายงาน
ผลการปฏิบัติงานไปใชในการพัฒนาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
    5. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และหนวยงานในสังกัดมีผลการดําเนินการ
ขับเคลื่อนโครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ และทิศทางการปฏิรูปประเทศ    
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  2.6 การติดตามประเมินผล 
  2.6.1. วิธีการ  
   1. ประเมินความพึงพอใจ โครงการ แบบทดสอบกอนและหลงัการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
   2. การประเมินผลการดําเนินงานโครงการ 
  2.6.2. เครื่องมือ  
   1. แบบประเมินความพึงพอใจ 
     2. แบบทดสอบ 
     3. แบบรายงานผลการดําเนินงาน 
 2.7   กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษามหาสารคามทุกแหง 
 2.8 ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม 2564 –กันยายน 2565 
 2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินงบประมาณ 
      งบประมาณ งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจาก สพม.มหาสารคาม แผนงานพ้ืนฐานดานการ
พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  จํานวนเงิน 260,000 บาท รายละเอียด ดังนี้ 

2.10.1 กิจกรรมและการดําเนินการ 

ที่ กิจกรรมและการดําเนินงาน ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ สถานที่ 

1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการกําหนดกรอบ
ทิศทางและแนวทางการดําเนินงานเพ่ือ
จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พ.ศ. 2565-2569 และ
แผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ 
พ.ศ. 65 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

ต.ค.-พ.ย.2564 ชลธิชา  

2 ประชุมพิจารณาแผนการใชจาย
งบประมาณและกรอบวงเงิน
งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
65 

ต.ค.-พ.ย.2564 ชลธิชา  
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ตอ 
ท่ี กิจกรรมและการดําเนินงาน ระยะเวลา

ดําเนนิงาน 
ผูรับผิดชอบ สถานท่ี 

3 -ประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2565-2569 
และแผนปฏิบัตกิารประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2565 
-การประชุมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะหความสอดคลอง

ระหวางโครงการกับแผนยุทธศาสตรและแผนระดับรอง
การนําเขาขอมูลในระบบติดตามและประเมินผล
แหงชาติ (e-MENSCR) 

ต.ค.-พ.ย.2564 ชลธิชา  

4 จัดทํารางและรูปเลมแผนปฏิบัติการ
ประจําป และแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2565-2569 
เสนอ กศจ. 

ธ.ค.-ม.ค.64 ชลธิชา  

5 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา
ในสังกัดจํานวน 35 โรงเรียน ผูบริหาร 
และครูท่ีรับผิดชอบแผน รวม 80 คน 

ม.ค.64 ชลธิชา  

6 พัฒนาศักยภาพการจัดทําแผนของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษามหาสารคาม 

พ.ค.65-ก.ย.65 ชลธิชา  

7 กิจกรรมติดตามและประเมินผลการ
บริหารจัดการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
ประจาํปงบประมาณ 2565 

ต.ค.64-ก.ค.65 จรรยา  

8 การจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ประจาํป 2565 

ต.ค.64-ก.ค.65 จรรยา  

9 กํากับติดตามและรายงานผลการ
ดําเนินงานการจายงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มหาสารคาม 

ต.ค.64-ก.ค.65 จรรยา  
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2.10.2 รายละเอียดการใชงบประมาณ งบประมาณท้ังส้ิน 260,000 บาท โดยมีรายละเอียดการใช
จาย ดังนี้  (ขออนุมัติถัวจายทุกรายการ) 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม 
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการกําหนดกรอบทิศทาง

และแนวทางการดาํเนินงานเพ่ือจดัทํา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 
2565-2569 และแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 65 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

 90,000 5,000 95,000 
 

2 ประชุมพิจารณาแผนการใชจายงบประมาณ
และกรอบวงเงินงบประมาณ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 65 

 4,000  4,000 

3 -ประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2565-2569 และ
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 
-การประชุมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะหความ
สอดคลองระหวางโครงการกับแผนยุทธศาสตร
และแผนระดับรองการนําเขาขอมลูในระบบ
ติดตามและประเมินผลแหงชาติ (e-MENSCR) 

 27,000  27,000 

4 จัดทํารางและรูปเลมแผนปฏิบัติการประจําป 
และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พ.ศ. 2565-2569 เสนอ กศจ. 

 25,000 7,000 32,000 

5 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทําแผนปฏิบัติ
การประจําปของสถานศึกษาในสังกัดจํานวน 
35 โรงเรียน ผูบริหาร และครูท่ีรับผิดชอบแผน 
รวม 80 คน 

 6,000  6,000 

6 พัฒนาศักยภาพการจดัทําแผนของสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

 6,000  6,000 

7 กิจกรรมติดตามและประเมินผลการบริหาร
จัดการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษามหาสารคาม ประจําปงบประมาณ 
2565 

 30,000 10,000 40,000 

8 การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําป 
2565 

 5,000 35,000 40,000 

9 กํากับติดตามและรายงานผลการดาํเนินงานการ
จายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มหาสารคาม 

 6,400 3,600 10000 

 รวมท้ังสิ้น  199,400 60,600 260,000 
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2.10.3 แผนการใชจายเงินงบประมาณ (ไตรมาส) 

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสท่ี 

1/2564 

ไตรมาสท่ี 

2/2565 

ไตรมาสท่ี 

3/2565 

ไตรมาสท่ี 

4/2565 

1.ประชุมเชิงปฏิบัติการการกําหนด
กรอบทิศทางและแนวทางการ
ดําเนินงานเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2565-2569 
และแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 65 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

95,000 
 
 
 
 

   95,000 

2.ประชุมพิจารณาแผนการใชจาย
งบประมาณและกรอบวงเงินงบประมาณ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 65 

4,000    4,000 

3. -ประชุมคณะกรรมการจดัทํา
แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 
2565-2569 และแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 
-การประชุมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห
ความสอดคลองระหวางโครงการกับ
แผนยุทธศาสตรและแผนระดับรองการ
นําเขาขอมูลในระบบตดิตามและ
ประเมินผลแหงชาติ (e-MENSCR) 

27,000    27,000 

4.จัดทํารางและรูปเลมแผนปฏิบัตกิาร
ประจําป และแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2565-2569 
เสนอ กศจ. 

 32,000   32,000 

5.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการจดัทํา
แผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา
ในสังกัดจํานวน 35 โรงเรียน ผูบรหิาร 
และครูท่ีรับผดิชอบแผน รวม 80 คน 

 6,000   6,000 

6.พัฒนาศักยภาพการจดัทําแผนของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษามหาสารคาม 

 6,000   6,000 

7.กิจกรรมติดตามและประเมินผลการ
บริหารจดัการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
ประจําปงบประมาณ 2565 

10,000 10,000 10,000 10,000 40,000 

8.การจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ประจําป 2565 

   40,000 40,000 
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ต่อ 

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสท่ี 

1/2564 

ไตรมาสท่ี 

2/2565 

ไตรมาสท่ี 

3/2565 

ไตรมาสท่ี 

4/2565 

9.กํากับติดตามและรายงานผลการ
ดําเนินงานการจายงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มหาสารคาม 

 5,000  5,000 10,000 

รวม 136,000 59,000 10,000 55,000 260,000 
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โครงการ อบรมเชิงปฏบัิติการดานการเงิน การย่ืนขอรับบําเหน็จบํานาญดวย
ตนเองทางอเิล็กทรอนิกส( Pension' Electronic Filing)ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
หนวยงานรับผิดชอบ กลุม บริหารงานการเงินและสินทรัพย  สพม.มหาสารคาม. 
ผูติดตอประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกุล นางบุญชู  โคตรบรรเทา  โทรศัพท  0833286677 
โทรสาร 043-777987   E-mail  choojai2511@gmail.com 
ลักษณะโครงการ* 

         โครงการท่ีใชงบประมาณ        โครงการท่ีไมใชงบประมาณ 

วิธีการดําเนินงาน* 

         ดําเนินการเอง                    จัดจาง 

สวนที่  1  ความเช่ือมโยง กับแผนในระดับตางๆ  
 1.1  ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
  1)  ยุทธศาสตรชาติ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
    (1) เปาหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม 
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส 
   (2) ประเด็นยุทธศาสตรภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมาย
และเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนท่ี 
   (3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์และ
ผลประโยชนสวนรวม ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส 

 1.2  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับท่ี 2) 
   1)  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
    (1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 
    - เปาหมายท่ี บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเปนท่ียอมรับของใชบริการ 
    - การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
เปนท่ียอมรับของผูใชบริการ 
     -  ตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของภาครัฐ ไมนอยกวา          
รอยละ 85  
      -  รอยละ 100 โรงเรียนในสังกัดท่ีเขารวมโครงการ เม่ือเสร็จสิ้นโครงการจากการเขารวม
โครงการฝกอบรมการยื่นขอรับบําเหน็จบํานาญดวยตนเองทางอิเลคทรอนิกส ของผูทีจะเกษียณอายุ
ราชการ มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ สามรถนําความรูท่ีไดรับจากการอบรมครั้งนี้ เพ่ือไปนําพัฒนาในดานบริหารงานแบบบูรณา
การโดยมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ 
และทุกพ้ืนท่ี ดานการเงิน ของระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สงเสริมใหมีการพัฒนาดานภาครัฐมี
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วัฒนธรรมการทํางานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม ตอบสนองความตองการของ
ประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส 
   (2) แผนยอยของแผนแมบทฯ  แผนยอยการบริหารจัดการการเงินการคลัง 
    - แนวทางการพัฒนา จัดทํางบประมาณตอบสนองตอเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
เพ่ือใหงบประมาณเปนเครื่องมือสําคัญท่ีจะขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ โดยสนับสนุนบทบาทภารกิจ
ของหนวยงานท้ังในภารกิจพ้ืนฐาน ภารกิจยุทธศาสตร ภารกิจพ้ืนท่ี และภารกิจอ่ืน ๆ ท่ีไดรับ
มอบหมายใหสามารถดําเนินการไดตามเปาหมายของแตละแผนงาน/โครงการ และเปาหมายรวมตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนดไว สอดคลองกับสถานการณและความเรงดวนในแตละชวงเวลา โดยใชเครื่องมือ
ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยรวมกัน  เพ่ือใหเกิดการพัฒนาในทุก ๆ มิติอยางยั่งยืน 
    - เปาหมายของแผนยอย หนวยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายยุทธศาสตร
ชาต ิ
    - การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ หนวยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามเปาหมายยุทธศาสตรชาต ิ
    - ตัวชี้วัดรอยละของโครงการท่ีมีผลสัมฤทธิ์ตอเปาหมายยุทธศาสตรชาติ   
     1.แผนงาน/โครงการภายใต15ประเด็นเรงดวนของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  
     2.รอยละ 100 โรงเรียนในสังกัดที่เขารวมโครงการ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการจาก
การเขารวมโครงการฝกอบรมการยื่นขอรับบําเหน็จบํานาญดวยตนเองทางอิเลคทรอนิกส ของผูที
จะเกษียณอายุราชการ มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ สามรถนําความรูที่ไดรับจากการอบรมครั้งนี้ เพื่อไปนําพัฒนาในดาน
บริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุก
ระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ ดานการเงิน ของระดับเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริม
ใหมีการพัฒนาดานภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุ งผลสัมฤทธิ ์และผลประโยชนสวนรวม 
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส 
 1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ ดานการศึกษา 
 เปาหมายรวม ปรับปรุงระบบการศึกษาใหมีประสิทธิภาพของการใชทรัพยากร เพ่ิมความคลองตัว
ในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษาและสรางเสริมธรรมาภิบาล 
 1.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 
  1) วัตถุประสงคท่ี เพ่ือพัฒนาขาราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการใหเปนคนไทยมีคุณลักษณะ
เปนคนไทยท่ีสมบูรณ 
  2) เปาหมายรวมท่ี คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยท่ีสมบูรณ  ผลการดําเนินงานตอเปาหมาย 
เปนสื่ออิเล็กทรอนิกสและสามารถใชงานผานระบบอุปกรณสื่อสารเคลื่อนท่ีใหคนทุกกลุมสามารถ
เขาถึงไดงาย สะดวก ท่ัวถึง ไมจํากัดเวลาและสถานท่ี และใชมาตรการทางภาษีจูงใจใหภาคเอกชน
ผลิตหนังสือ 
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 แผนระดับท่ี 3 (ตามมติ ครม. วันท่ี 4 ธันวาคม 2560) 
         1. นโยบายและจุดเนนกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณป พ.ศ. 2565    
   จุดเนนท่ี การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
  2. นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานป พ.ศ. 2565   
   ดานประสิทธิภาพ 
  3. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   เรื่องท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา. 
 ตอบแบบรายงาน    

 KRS  ตัวช้ีวัด ..................... 
 PMQA  ตัวช้ีวัด ..................... 
 มาตรฐานสํานักงานเขต  ตัวช้ีวัด ..................... 
 ITA  ตัวช้ีวัด ..................... 

สวนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
  2.1  หลักการและเหตุผล 

   ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการขอรับและการจายเงินบําเหน็จบํานาญ 

ขาราชการ พ.ศ.2527 และแกไขเพ่ิมเติม ขอ 6 กําหนดใหขาราชการท่ีจะพนจากราชการเพราะเกษียณอายุ 

ใหยื่นคําขอรับบําเหน็จบํานาญตอสวนราชการเจาสังกัดลวงหนาไดเปนเวลา 8 เดือนกอนวันครบ

เกษียณอายุตามหลักเกณฑท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด และขอ 16 ใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบรวบรวม

หลักฐานการขอรับบําเหน็จบํานาญ เสนอหัวหนาสวนราชการลงนามแบบคําขอแลวสงไปยัง

สาํนักงานคลังเขต และกรมบัญชีกลางภายใน 30 วันนับแต วันรับเรื่องพรอมท้ังสงขอมูลผาน

ระบบบําเหน็จบํานาญ (E-Pensions) สํานักงานคลังเขต 4 แจงวาสวนราชการสวนใหญสงเรื่องการขอรับ

เงินเบี้ยหวัด บําเหน็จบํานาญบําเหน็จลูกจางของผูเกษียณอายุ ในชวงสิ้นปงบประมาณ โดยรอคําสั่งเลื่อน

ข้ันเงินเดือนหรือเลื่อนเงินเดือน หรือเลื่อนคาจาง ณ วันท่ี 1 เมษายน หรือวันท่ี 30 กันยายน ของปท่ีพน

จากราชการเพราะเกษียณอายุ สงผลใหผูรับบําเหน็จ บํานาญ และบําเหน็จลูกจางไดรับความเดือดรอน 

เนื่องจากไมไดรับเงินตอเนื่องภายหลังจากท่ีเกษียณอายุ รวมท้ังเกิดผลเสียตอสิทธิประโยชนตาง ๆ เชน 

การไมสามารถใชสิทธิเบิกเงินคารักษาพยาบาลตอเนื่องได ในปงบประมาณ 2565 สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม  มีขาราชการเกษียณอายุ จํานวน 59 คน และลูกจางประจําเกษียณอายุ 

จํานวน 4 คน รวม 63 คน เพ่ือใหผูรับบําเหน็จ บํานาญ และบําเหน็จลูกจางไดรับเงินภายในเดือนตุลาคม

ของปท่ีพนจากราชการเพราะเกษียณอายุ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม จึงไดจัด

โครงการฝกอบรมการยื่นขอรับบําเหน็จบํานาญดวยตนเองทางอิเลคทรอนิกส (Pensions Electronic 

Filing) 
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 2.2 วัตถุประสงค 
 2.2.1 เพ่ือใหผูท่ีจะเกษียณอายุ ไดรับความรูความเขาใจเรื่องการยื่นขอรับบําเหน็จบํานาญดวย 

ตนเองทางอิเลคทรอนิกส (Pensions Electronic Filing) การขอรับและการจายเงินบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ และลูกจางประจํา 

 2.2.2 เพ่ือใหผูท่ีจะเกษียณอายุไดรับเงินภายในเดือนตุลาคมของปท่ีพนจากราชการ และมีสิทธิเบิก 
เงินสวัสดิการคารักษาพยาบาลอยางตอเนื่อง 3 เพ่ือใหผูท่ีจะเกษียณอายุมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับ
กฎหมาย ระเบียบและวิธีปฏิบัติเรื่องสิทธิของผูรับบํานาญ/บําเหน็จ 
 2.3  เปาหมายโครงการ  
  2.3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 

   ขาราชการเกษียณอายุ จํานวน 59 คน และลูกจางประจําเกษียณอายุ จํานวน 4 คนรวม 63 คน 

  2.3.2  เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 
    รอยละ 100 ของผูท่ีจะเกษียณอายุ ไดรับความรูความเขาใจเรื่องการขอรับและการจายเงิน
บําเหน็จบํานาญ และไดรับเงินภายในเดือนตุลามของปท่ีพนจากราชการโดยการยื่นขอรับบําเหน็จ
บํานาญดวยตนเองทางอิเลคทรอนิกส (Pensions Electronic Filing) 
 2.4 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ    
   1) ผูเกษียณอายุ ไมนอยกวารอยละ 85 มีความรูความเขาใจเรื่องการยื่นขอรับบําเหน็จบํานาญ
ดวยตนเองทางอิเลคทรอนิกส (Pensions Electronic Filing)  
      2) ผูเกษียณอายุ รอยละ 100 สมัครเขาใชระบบ (Pensions Electronic Filing) เพ่ือยื่นขอรับ
บําเหน็จบํานาญดวยตนเองและไดรับเงินภายในเดือนตุลาคมของปท่ีพนจากราชการ และมีสิทธิเบิก
เงินสวัสดิการคารักษาพยาบาลอยางตอเนื่อง  
     3) เพ่ือใหผูท่ีจะเกษียณอายุมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบและวิธีปฏิบัติเรื่อง
สิทธิของผูรับบํานาญ/บําเหน็จ 
 2.5  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ (KPIs) 
  เชิงปริมาณ  

   ขาราชการเกษียณอายุ จํานวน 59 คน และลูกจางประจําเกษียณอายุ จํานวน 4 คน 
รวม 63 คน มีความรูความเขาใจเรื่องการยื่นขอรับบําเหน็จบํานาญดวยตนเองทางอิเลคทรอนิกส 
(Pensions Electronic Filing) 
  เชิงคุณภาพ 
   1) ผูเกษียณอายุ ไมนอยกวารอยละ 85 มีความรูความเขาใจเรื่องการยื่นขอรับบําเหน็จ
บํานาญดวยตนเองทางอิเลคทรอนิกส (Pensions Electronic Filing)  
         2) ผูเกษียณอายุ รอยละ 100 สมัครเขาใชระบบ (Pensions Electronic Filing) เพ่ือยื่น
ขอรับบําเหน็จบํานาญดวยตนเองและไดรับเงินภายในเดือนตุลาคมของปท่ีพนจากราชการ และมีสิทธิ
เบิกเงินสวัสดิการคารักษาพยาบาลอยางตอเนื่อง  
     3) เพ่ือใหผูท่ีจะเกษียณอายุมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบและวิธีปฏิบัติ
เรื่องสิทธิของผูรับบํานาญ/บําเหน็จ 
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     2.6 การติดตามประเมินผล 
   วิธีการ เพ่ือใหผูท่ีจะเกษียณอายุไดรับเงินภายในเดือนตุลาคมของปท่ีพนจากราชการ และมี
สิทธิเบิกเงินสวัสดิการคารักษาพยาบาลอยางตอเนื่อง 3 เพ่ือใหผูท่ีจะเกษียณอายุมีความรู ความเขาใจ
เก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบและวิธีปฏิบัติเรื่องสิทธิของผูรับบํานาญ/บําเหน็จ    
   เครื่องมือ แบบสอบถามความพ่ึงพอใจ 
  2.7  กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 

    ขาราชการเกษียณอายุ จํานวน 59 คน และลูกจางประจําเกษียณอายุ จํานวน 4 คน  

รวมท้ังสิ้น 63 คน 

  2.8 ระยะเวลาดําเนินโครงการ ไตรมาสท่ี 3 (หลังจากเลื่อนเงินเดือน รอบ 1 เมษายน) 
  2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินงบประมาณ 
      งบประมาณ งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจาก สพม. มหาสารคาม แผนงาน.พ้ืนฐานดานการ
พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยผลผลิต ผูจบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรม การจัดการ
ศึกษาประถมศึกษาสําหรับโรงเรียนปกติจํานวนเงิน 30,000 บาท 
รายละเอียดประกอบการใชจาย ดังนี้ 

2.9.1 กิจกรรมและการดําเนินการ 
ท่ี กิจกรรมและการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนนิงาน ผูรับผิดชอบ สถานท่ี 
1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 1 วัน นางบุญชู  โคตรบรรเทา 

นางชุติกาญจน จิรโรจนวณิช 
นางสาวสุมนทกานต บุญบุตร 

สพม.มค. 

  2.9.2 รายละเอียดการใชงบประมาณ งบประมาณท้ังส้ิน ....30,000....... บาท โดยมี
รายละเอียดการใชจาย ดังนี้  

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม 

1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ     
1.1 จํานวนผูเกษียณอายุราชการ 63 คน 

บุคลากรรวมดําเนินการจัดประชุม 12 คน 
คาอาหารกลางวัน, อาหารวางและเครื่องดื่ม 

12,750  17,250 30,000 

 รวมท้ังส้ิน 12,750  17,250 30,000 
(ขออนุมัติถัวจายทุกรายการ) 
2.10.3 แผนการใชจายเงินงบประมาณ (ไตรมาส) 

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสท่ี 

1/256X 

ไตรมาสท่ี 

2/256X 

ไตรมาสท่ี 

3/256X 

ไตรมาสท่ี 

4/256X 

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ   30,000  30,000 

รวม   30,000  30,000 



61 

โครงการ  ตรวจสอบ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ดานการเงิน การบัญชี และพัสดุประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

*********************** 

หนวยงานรับผิดชอบ  หนวยตรวจสอบภายใน  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
ผูติดตอประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกุล  นางภวิสรภร  อุปนันท    โทรศัพท  0946693992 
โทรสาร 043-750947  E-mail:Nui0507@gmail.com 
ภายใตแผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

ลักษณะโครงการ* 

        โครงการท่ีใชงบประมาณ        โครงการท่ีไมใชงบประมาณ 

วิธีการดําเนินงาน* 

         ดําเนินการเอง                    จัดจาง 

สวนที่  1  ความเช่ือมโยง กับแผนในระดับตางๆ  
 1.1  ยุทธศาสตรชาติ (Z) (แผนระดับท่ี 1) 

  1)  ยุทธศาสตรชาติ ท่ี 6 ดานปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

   (1) เปาหมาย ขอ 3 ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

   (2) ประเด็นยุทธศาสตร ประเด็นท่ี 6 ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริต 

และประพฤติมิชอบ 

 1.2  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (Y) (แผนระดับท่ี 2) 
  1) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นท่ี 21 การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   (1) เปาหมายระดับประเด็น (Y2) บุคลากรภาครัฐยึดม่ันในหลกัคุณธรรม จริยธรรม และ
ความชื่อสัตยสุจริต 
   (2) แผนยอยของแผนแมบทฯ 21.1 การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   (3) เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 210102  คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 
 1.3 ความสอดคลอง (Value Chains) 
   (1) องคประกอบ (V02) การพัฒนาระบบราชการ 
   (2) ปจจัย (F0205)  ระบบกลไกการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ  
 1.4 แผนปฏิรูปประเทศ ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  ประเด็นปฏิรูปประเทศ  ดานการปองปราม  
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 แผนระดับท่ี 3 (ตามมติ ครม. วันท่ี 4 ธันวาคม 2560) 
          1. นโยบายและจุดเนนกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณป พ.ศ. 2565 
   การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  
   – ยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภ า ค รั ฐ  ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ข อ ง ห น ว ย ง า น ใ น สั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธกิาร 
  2. นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานป พ.ศ. 2565   
   นโยบายท่ี 4 ดานประสิทธิภาพ 
  3. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  เรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล* 

  นโยบายการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการปองกัน

ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

 ตอบแบบรายงาน    

 KRS  ตัวช้ีวัดท่ี 10.3 ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบการดําเนินงาน 
 PMQA   
 มาตรฐานสํานักงานเขต   
 eMES  
 ITA  
 ARS  ตัวช้ีวัด รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําป
งบประมาณ 2565 

สวนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

 2.1  หลักการและเหตุผล 
  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)                
พ.ศ. 2545 ไดเนนการจัดการศึกษาโดยการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาท้ังดาน
วิชาการ ดานงบประมาณ ดานบุคลากร และดานบริหารงานท่ัวไป ใหถึงระดับสถานศึกษา ทําให
สถานศึกษาไดรับเงินงบประมาณในการบริหารจัดการมากยิ่งข้ึน การบริหารงานการเงิน บัญชีและ
การพัสดุ ในสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ จึงเปนเรื่องสําคัญยิ่ง  และจําเปนตองมีระบบควบคุม
ภายในท่ีดี เพ่ือปองกันการทุจริตและการบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ี ตาม
เปาหมายท่ีกําหนด  
  หนวยตรวจสอบภายใน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม เปน
หนวยงานท่ีมีภารกิจหนึ่งท่ีสําคัญ คือ มีหนาท่ีในการกํากับดูแล และตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา
การดําเนินงานของสถานศึกษาใหปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายท่ีกําหนด รวมท้ัง
สามารถปฏิบัติงานเปนไป  ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการท่ี
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เก่ียวของ หากมีขอผิดพลาดสามารถปรับปรุงแกไขใหถูกตอง เพ่ือใหงานท่ีปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 2.2 วัตถุประสงค 

  2.2.1 เพ่ือใหทราบวาการปฏิบัติงานดานการเงิน บัญชีและพัสดุ ของหนวยรับตรวจเปนไป 
ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายท่ีกําหนด 
  2.2.2 เพ่ือเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานการเงิน บัญชีและพัสดุ                         
ของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพคุมคากับงบประมาณท่ีใชไป 
  2.2.3 เพ่ือติดตามตรวจสอบการใชจายเงิน การดําเนินงาน และการใชทรัพยากรของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม และสถานศึกษาในสังกัด ไดอยางมี
ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล ประหยัดคุมคา โปรงใส และสามารถตรวจสอบได   
  2.2.4 เพ่ือใหผูบริหารของหนวยรับตรวจ ทราบปญหาการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา 
ตลอดจนใหขอเสนอแนะหรือแนวทางปรับปรุงแกไข การบริหารงานและการปฏิบัติงานดานตาง ๆ  
เพ่ือการตัดสินใจ แกไขปญหาตาง ๆ ไดอยางรวดเร็วและทันเหตุการณ 

 2.3  เปาหมายโครงการ  

  2.3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 

   1) สถานศึกษาในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม  จํานวน 
35 แหง ไดรับการตรวจจากหนวยตรวจสอบภายใน จํานวน 18 แหง เปนไปตามแผนการตรวจสอบ
ภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   2) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม และสถานศึกษาในสังกัด ไดรับ
การตรวจสอบคาสาธารณูปโภคครบถวน ท้ังจํานวน 36 แหง 

  2.3.2  เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 
   1) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม และสถานศึกษาในสังกัด ไดรับ
การตรวจสอบและคําแนะนําในการปฏิบัติงานตลอดจนขอเสนอแนะหรือแนวทางในการปฏิบัติงานให
เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ 
    2) หนวยตรวจสอบภายใน สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม มีการ
ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงานของสถานศึกษา เปนไปตามแผนการตรวจสอบ
ภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  2.4 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ    
  2.4.1 สถานศึกษาในสังกัดมีการปฏิบัติงานดานการเงิน การบัญชี ถูกตองตามกฎหมาย  
ระเบียบ ขอบังคับ และหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ มีระบบการควบคุมภายในท่ีรัดกุมสามารถปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ  และบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนด  
  2.4.2 ผูบริหารนําขอเสนอแนะทางดานการบริหารงบประมาณไปใชใหเกิดประโยชนได 
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  2.5  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ (KPIs) 
   2.5.1 เชิงปริมาณ 
    1. รอยละ 100 ของหนวยรับตรวจท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายใน 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไดรับการตรวจสอบครบทุกแหง 

    2. รอยละ 100 ของหนวยรับตรวจท่ีกําหนดตรวจสอบการดําเนินงานโครงการเงินกู

เพ่ือแกไขปญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โครงการให

ความชวยเหลือบรรเทาภาระคาใชจายดานการศึกษาในชวงการแพรระบาดของโรคโควิด 19) ไดรับ

การตรวจสอบครบทุกแหง 

    3. รอยละ 100 ของหนวยรับตรวจไดรับการตรวจสอบการใชจายคาสาธารณูปโภค

ของสวนราชการ (ตามนโยบายคณะรัฐมนตรี) 

    2.5.2  เชิงคุณภาพ 
    หนวยตรวจสอบภายใน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม  
มีการรายงานผลการดําเนินงานของสถานศึกษา เปนไปตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
     2.6 การติดตามประเมินผล 
   2.6.1. วิธีการ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจาย ใบสําคัญ ทะเบียนคุมตางๆ 
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานแทนตัวเงิน รายงานทางการเงิน บัญชีแจงจัดสรรเงิน ขอมูลนักเรียนใน
ระบบ DMC และตรวจสอบขอมูลจากระบบ e-budget 
   2.6.2. เครื่องมือ ใชการสอบถาม สัมภาษณ สุมตัวอยาง เอกสารหลักฐานการเบิก
จายเงินกระดาษทําการตรวจสอบการควบคุมดานการเงินบัญชี กระดาษทําการตรวจสอบเงินรายได
สถานศึกษากระดาษทําการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจาง แบบประเมินผลการปฏิบัติงานดานการเงิน
บัญชีของสถานศึกษา กระดาษทําการตรวจสอบตามแบบท่ี สพฐ.กําหนด และแบบรายงานตามท่ี 
สพฐ.กําหนด 

   2.7  กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 
   2.7.1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
   2.7.2 สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
   2.7.3 บุคลากรหนวยตรวจสอบภายใน 

   2.8 ระยะเวลาดําเนินโครงการ  1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 

  2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินงบประมาณ 

      งบประมาณ  งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจาก สพม. มหาสารคาม แผนงานพ้ืนฐานดานการ
พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย   จํานวนเงิน 50,000.- บาท รายละเอียดประกอบการ
ใชจาย ดังนี้ 
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  2.9.1 กิจกรรมและการดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรมและการดําเนินงาน ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

ผูรับผิดชอบ สถานท่ี 

1. จัดทําแผนการตรวจสอบภายใน
เสนอ สพฐ. 

ต.ค. – พ.ย. 64 ภวิสรภร อุปนันท สพม.
มหาสารคาม 

2. ตรวจสอบการเงินการบัญชี, 
ตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจาง และ
ตรวจสอบหลักฐานการจาย 
สถานศึกษาในสังกัด (รอบ 1) 

ธ.ค. 64 – ม.ค. 65 ภวิสรภร อุปนันท 
และเครือขาย                   

ผูตรวจสอบภายใน 
สพม.มหาสารคาม 

โรงเรียนใน
สังกัด จํานวน 3 

แหง 

3. ตรวจสอบการเงินการบัญชี, 
ตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจาง และ
ตรวจสอบหลักฐานการจาย 
สถานศึกษาในสังกัด (รอบ 2) 

เม.ย. – ส.ค. 65 ภวิสรภร อุปนันท 
และเครือขาย                   

ผูตรวจสอบภายใน 
สพม.มหาสารคาม 

โรงเรียนใน
สังกัด จํานวน 5 

แหง 

4. ตรวจสอบการดําเนินงาน 
4.1 เงินรายไดสถานศึกษา 
4.2 โครงการเงินกูเพ่ือแกไขปญหา
เศรษฐกิจและสังคมจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โครงการใหความชวยเหลือบรรเทา
ภาระคาใชจายดานการศึกษาในชวง
การแพรระบาดของโรคโควิด 19) 

 
ธ.ค. 64 – ส.ค. 65 
ม.ค. – ก.พ. 65 

 
ภวิสรภร อุปนันท 

และเครือขาย                   
ผูตรวจสอบภายใน 
สพม.มหาสารคาม 

โรงเรียนใน
สังกัด จํานวน 5 

แหง 
โรงเรียนใน

สังกัด จํานวน 
10 แหง 

5. ตรวจสอบการใชจายคา
สาธารณูปโภคของ สพม.
มหาสารคาม และสถานศึกษาใน
สังกัด 

ต.ค. 64 –  ก.ย. 
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ภวิสรภร อุปนันท สพม.
มหาสารคาม 
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  2.9.2 รายละเอียดการใชงบประมาณ งบประมาณท้ังส้ิน 50,000 บาท โดยมี
รายละเอียดการใชจาย ดังนี้  

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

ตอบ
แทน 

ใชสอย วัสดุ รวม 

1. ตรวจสอบการเงินการบัญชี, ตรวจสอบการ
จัดซ้ือจัดจาง และตรวจสอบหลักฐานการ
จาย สถานศึกษาในสังกัด (8 แหง) 
- คาเบี้ยเลี้ยง (120  x 10  x 20 ) 
- คาพาหนะ/คาชดเชยน้ํามัน 

  
 
 

24,000.- 
10,000.- 

 34,000.- 

2. ตรวจสอบการดําเนินงานสถานศึกษาใน
สังกัด (จํานวน 10 แหง) 
- คาเบี้ยเลี้ยง (120  x 5  x 10 ) 
- คาพาหนะ/คาชดเชยน้ํามัน 

  
 

6,000.- 
5,000.- 

 11,000.- 

3. จัดเตรียมกระดาษทําการ, เอกสาร
ประกอบการตรวจสอบ และการรายงานผล
การตรวจสอบ 

  5,000.- 5,000.- 

 รวมท้ังส้ิน  45,000.- 5,000.- 50,000.- 
หมายเหตุ   ขออนุมัติถัวจายทุกรายการ 
  2.9.3 แผนการใชจายเงินงบประมาณ (ไตรมาส) 

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสท่ี 

1/2565 

ไตรมาสท่ี 

2/2565 

ไตรมาสท่ี 

3/2565 

ไตรมาสท่ี 

4/2565 

1. ตรวจสอบการเงินการบัญชี, 
ตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจาง และ
ตรวจสอบหลักฐานการจาย 
สถานศึกษาในสังกัด (8 แหง) 

 11,900.-  22,100.- 34,000.- 

2. ตรวจสอบการดําเนินงาน
สถานศึกษาในสังกัด (จํานวน               
10 แหง) 

 11,000.-   11,000.- 

3.จัดเตรียมกระดาษทําการ, 

เอกสารประกอบการตรวจสอบ 

และการรายงานผลการตรวจสอบ 

 2,500.-  2,500.- 5,000.- 

รวม  25,400.-  24,600.- 50,000.- 
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โครงการ สรรหาผูบรหิารสถานศึกษา คร ู พนักงานราชการ และลูกจาง
ช่ัวคราวในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม และ
จัดทําขอมลูสารสนเทศบริหารงานบุคคล (HRMS) 
หนวยงานรับผิดชอบ กลุมบริหารงานบุคคล สพม. มหาสารคาม 

ผูติดตอประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกุล นายกฤษณเทพ สําเริง โทรศัพท 066 162 4542  
โทรสาร 043 777 987 E-mail Krishnathep.moe@hotmail.com 
ลักษณะโครงการ* 

         โครงการท่ีใชงบประมาณ        โครงการท่ีไมใชงบประมาณ 

วิธีการดําเนินงาน* 

         ดําเนินการเอง                    จัดจาง 

สวนที่  1  ความเช่ือมโยง กับแผนในระดับตางๆ  
 1.1  ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
  1)   ยุทธศาสตรชาติ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
   (1) เปาหมาย 1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม 
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส 
   (2) ประเด็นยุทธศาสตร 5. บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง ยดึหลักคุณธรรม จริยธรรม มี
จิตสํานึก มีความสามารถสูง มุงม่ัน และเปนมืออาชีพ 
   (3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ บุคลากรภาครัฐถือเปนปจจัยสําคัญท่ีสุดในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติและการพัฒนาประเทศใหประสบผลสําเร็จ เนื่องจากเปนกลุมบุคคลท่ีตอง
ดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีท่ีกฎหมายกําหนดและใหอํานาจไวเพ่ือการปฏิบัติภารกิจของรัฐในดาน
ตาง ๆ อันจะกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนและการพัฒนาประเทศตามเปาหมายท่ีไดตั้งไว 
ดังนั้น ในการสรางและพัฒนาใหบุคลากรภาครัฐมีความพรอมท้ังความรู ความสามารถ กรอบความคิด 
และทัศนคติในการขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตรชาติใหประสบผลสําเร็จ ภาครัฐจําเปนตองทบทวน
พัฒนาและปรับปรุงระบบ กลไก และวิธีการบริหารงานบุคคลในปจจุบัน ตลอดจนออกแบบและ
ปรับปรุงการบริหารและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในทุกมิติเพ่ือสรางและพัฒนาบุคลากรภาครัฐใหเปนคน
ดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก มีความสามารถสูง มีภาวะผูนํา มุงม่ันตั้งใจปฏิบัติ
ห น า ท่ี  มี ทั ก ษ ะ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ท่ี ทั น ส มั ย แ ล ะ ทั น ต อ ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ข อ ง โ ล ก  
เปนมืออาชีพ มีจรรยาบรรณ กลายืนหยัดในสิ่งท่ีถูกตองตามหลักการแหงวิชาชีพโดยไมเลือกปฏิบัติ
อยางไมเปนธรรม และมีความพรอมในการปฏิบัติงานโดยมุงผลสัมฤทธิ์ ของงานและเพ่ีอสวนรวม เพ่ือ
ประโยชนในการใหบริการสาธารณะท่ีมีประสิทธิภาพแกประชาชนอยางเต็มกําลังความสามารถของ
บุคลากรภาครัฐทุกคน 
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 1.2  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับท่ี 2) 
  1) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
        (1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 
    เปาหมายท่ี 1. บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเปนท่ียอมรับของผูใชบริการ 
    - การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ บุคลากรภาครัฐถือเปนปจจัยสําคัญท่ีสุดในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติและการพัฒนาประเทศใหประสบผลสําเร็จ เนื่องจากเปนกลุมบุคคลท่ีตอง
ดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีท่ีกฎหมายกําหนดและใหอํานาจไวเพ่ือการปฏิบัติภารกิจของรัฐในดานตาง ๆ
อันจะกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนและการพัฒนาประเทศตามเปาหมายท่ีไดตั้งไว ดังนั้น ในการ
สรางและพัฒนาใหบุคลากรภาครัฐมีความพรอมท้ังความรู ความสามารถ กรอบความคิด และทัศนคติใน
การขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตรชาติใหประสบผลสําเร็จ ภาครัฐจําเปนตองทบทวนพัฒนาและปรับปรุง
ระบบ กลไก และวิธีการบริหารงานบุคคลในปจจุบัน ตลอดจนออกแบบและปรับปรุงการบริหารและ
พัฒนาบุคลากรภาครัฐในทุกมิติเพ่ือสรางและพัฒนาบุคลากรภาครัฐใหเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตสํานึก มีความสามารถสูง มีภาวะผูนํา มุงม่ันตั้งใจปฏิบัติหนาท่ี มีทักษะการปฏิบัติงานท่ี
ทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก เปนมืออาชีพ มีจรรยาบรรณ กลายืนหยัดในสิ่งท่ีถูกตองตาม
หลักการแหงวิชาชีพโดยไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม และมีความพรอมในการปฏิบัติงานโดยมุง
ผลสัมฤทธิ์ ของงานและเพ่ีอสวนรวม เพ่ือประโยชนในการใหบริการสาธารณะท่ีมีประสิทธิภาพแก
ประชาชนอยางเต็มกําลังความสามารถของบุคลากรภาครัฐทุกคน 

   (2) แผนยอยของแผนแมบทฯ แผนยอยการสรางและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
    แนวทางการพัฒนา เสริมสรางความเขมแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐใหเปนไปตาม
ระบบคุณธรรมอยางแทจริง โดยการสรรหาและคัดเลือกบุคคลท่ีมีความรูความสามารถ มีคุณธรรม
จริยธรรมและจิตสํานึกสาธารณะ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรใหสามารถสนองความตองการ
ในการปฏิบัติงานมีความกาวหนาในอาชีพ สามารถจูงใจใหคนดีคนเกงทํางานในภาครัฐ โดยมีการ
ประเมินผลและเลื่อนระดับตําแหนงของบุคลากรภาครัฐตามผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน โดยมีกลไกการปองกันการแทรกแซงและการใชดุลยพินิจโดยมิชอบ การสรางความกาวหนา
ใหกับบุคลากรภาครัฐตามความรูความสามารถและศักยภาพในการปฏิบัติงาน และการสรางกลไกให
บุคลากรภาครัฐสามารถโยกยายและหมุนเวียนไดอยางคลองตัวเพ่ือประโยชนของภาครัฐ รวมถึงการ
พัฒนาระบบการจางงานบุคลากรภาครัฐทุกประเภทใหมีรูปแบบท่ีหลากหลายเหมาะสมกับภารกิจในรูป
ตาง ๆ อาทิ การจางงานท่ีมีลักษณะชั่วคราว ใหเปนเครื่องมือในการบริหารงานในภาครัฐไดอยางมี
ประสิทธิภาพ รวมท้ังการทบทวนและปรับเปลี่ยนระบบคาตอบแทนท่ีเปนธรรมมีมาตรฐาน เหมาะสม
สอดคลองกับภาระงาน โดยปรับปรุงวิธีการกําหนดและพิจารณาคาตอบแทนและสิทธิประโยชนของ
บุคลากรภาครัฐใหมีมาตรฐาน เหมาะสมกับลักษณะงานและภารกิจรวมถึงสามารถเทียบเคียงกับตลาดการ
จางงานไดอยางสมเหตุสมผล โดยไมใหเกิดความเหลื่อมล้ําของคาตอบแทนและสิทธิประโยชนตาง ๆ 
ระหวางบุคลากรของรัฐ 

    เปาหมายของแผนยอย บุคลากรภาครัฐยึดคานิยมในการทํางานเพ่ือประชาชน ยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก มีความสามารถสูง มุงม่ัน และเปนมืออาชีพ 
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    การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ บุคลากรภาครัฐถือเปนปจจัยสําคัญท่ีสุด
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติและการพัฒนาประเทศใหประสบผลสําเร็จ เนื่องจากเปนกลุมบุคคลท่ี
ตองดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีท่ีกฎหมายกําหนดและใหอํานาจไวเพ่ือการปฏิบัติภารกิจของรัฐในดาน
ตาง ๆ อันจะกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนและการพัฒนาประเทศตามเปาหมายท่ีไดตั้งไว ดังนั้น 
ในการสรางและพัฒนาใหบุคลากรภาครัฐมีความพรอมท้ังความรู ความสามารถ กรอบความคิด และ
ทัศนคติในการขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตรชาติใหประสบผลสําเร็จ ภาครัฐจําเปนตองทบทวนพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบ กลไก และวิธีการบริหารงานบุคคลในปจจุบัน ตลอดจนออกแบบและปรับปรุงการบริหาร
และพัฒนาบุคลากรภาครัฐในทุกมิติเพ่ือสรางและพัฒนาบุคลากรภาครัฐใหเปนคนดีและเกง ยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก มีความสามารถสูง มีภาวะผูนํา มุงม่ันตั้งใจปฏิบัติหนาท่ี มีทักษะการ
ปฏิบัติงานท่ีทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก เปนมืออาชีพ มีจรรยาบรรณ กลายืนหยัดในสิ่งท่ี
ถูกตองตามหลักการแหงวิชาชีพโดยไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม และมีความพรอมในการปฏิบัติงาน
โดยมุงผลสัมฤทธิ์ ของงานและเพ่ีอสวนรวม เพ่ือประโยชนในการใหบริการสาธารณะท่ีมีประสิทธิภาพแก
ประชาชนอยางเต็มกําลังความสามารถของบุคลากรภาครัฐทุกคน 

 1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 
  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา 
 แผนระดับท่ี 3 (ตามมติ ครม. วันท่ี 4 ธันวาคม 2560) 
        1. นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานป พ.ศ. 2565   
   นโยบาย ดานประสิทธิภาพ 
  2. แผนปฏิบตัิราชการระยะ 3 ป สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   1. แผนปฏิบตัิราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพฐ. 

สวนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
 2.1  หลักการและเหตุผล 
  บุคลากรภาครัฐถือเปนปจจัยสําคัญท่ีสุดในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติและการพัฒนาประเทศ
ใหประสบผลสําเร็จ เนื่องจากเปนกลุมบุคคลท่ีตองดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีท่ีกฎหมายกําหนดและ
ใหอํานาจไวเพ่ือการปฏิบัติภารกิจของรัฐในดานตาง ๆ อันจะกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนและ
การพัฒนาประเทศตามเปาหมายท่ีไดตั้งไว ดังนั้น ในการสรางและพัฒนาใหบุคลากรภาครัฐมีความ
พรอมท้ังความรู ความสามารถ กรอบความคิด และทัศนคติในการขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตรชาติให
ประสบผลสําเร็จ ภาครัฐจําเปนตองทบทวนพัฒนาและปรับปรุงระบบ กลไก และวิธีการบริหารงาน
บุคคลในปจจุบัน ตลอดจนออกแบบและปรับปรุงการบริหารและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในทุกมิติเพ่ือ
สรางและพัฒนาบุคลากรภาครัฐใหเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก มี
ความสามารถสูง มีภาวะผูนํา มุงม่ันตั้งใจปฏิบัติหนาท่ี มีทักษะการปฏิบัติงานท่ีทันสมัยและทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของโลก เปนมืออาชีพ มีจรรยาบรรณ กลายืนหยัดในสิ่งท่ีถูกตองตามหลักการแหงวิชาชีพ
โดยไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม และมีความพรอมในการปฏิบัติงานโดยมุงผลสัมฤทธิ์ ของงานและ
เพ่ีอสวนรวม เพ่ือประโยชนในการใหบริการสาธารณะท่ีมีประสิทธิภาพแกประชาชนอยางเต็มกําลัง
ความสามารถของบุคลากรภาครัฐทุกคน 
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  การบริหารงานบุคคลนับเปนภารกิจท่ีสําคัญยิ่งของการบริหารองคการ ถึงแมองคการ 
จะมีความพรอมในดานปจจัยการบริหารอ่ืน ๆ สักปานใดก็ตาม ถาการบริหารงานบุคคลขาด
ประสิทธิภาพ ก็จะทําใหการพัฒนาองคการไมเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีวางไว 
ความสําเร็จหรือความลมเหลว ในการบริหารงานของรัฐหรือองคการเอกชนก็ตาม ข้ึนอยูกับปจจัย
สําคัญประการหนึ่งคือ กลุมบุคคลท่ีทํางาน ในองคการ ท้ังนี้เพราะแมวาองคการจะมีงบประมาณอยาง
เพียงพอ มีการจัดองคการและการบริหารงานท่ีดี  มีอุปกรณ และวัสดุตาง ๆ อยางครบครัน แตถา
หากมีผูปฏิบัติงานไมดี ไมมีความรู ความสามารถ และไมประพฤติอยูในระเบียบวินัยอันดีแลว การ
บริหารงานก็จะไมบรรลุผลสําเร็จตามความมุงหมาย ดังนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองดําเนินการทุก
อยาง เพ่ือสรางคนใหเปนผูมีความรู ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม โดยเฉพาะในองคการของรัฐท่ี
มีการวางแผน การดําเนินการเก่ียวกับบุคคลในหนวยงาน นับตั้งแตการวางแผนอัตรากําลังคน การ
สรรหาและการบรรจุแตงตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมตรงตามลักษณะงานการจัดสวัสดิการและ
ประโยชนเก้ือกูลเพ่ือเปนการบํารุงขวัญและกําลังใจแกบุคลากร การพัฒนาเพ่ือเปนการสงเสริม
สนับสนุนใหบุคลากรมีความรู ความสามารถ มีทักษะและศักยภาพในการทํางานมากยิ่งข้ึน 
  ภารกิจหลักของกลุมบริหารงานบุคคลมีหนาท่ีในการสงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษา สามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีคุณภาพ เพ่ือตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา ในการจัดการศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพโดยยึดประโยชนของทางราชการท่ีจะไดรับเปนสําคัญ ท้ังนี้ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดมอบอํานาจใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาดําเนินการสรรหาพนักงาน
ราชการ และลูกจางชั่วคราว กลุมบริหารงานบุคคลจึงจําเปนตองดําเนินการสรรหาบุคลากรท่ีมีความรู  
ความสามารถ  มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ตรงตามความตองการของสถานศึกษาและสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา   

 2.2 วัตถุประสงค 

  1. เพ่ือใหการดําเนินงานดานบริหารงานบุคคล ถูกตอง รวดเร็ว เปนไปตามหลักธรรมาภิบาลสนอง
ความตองการของหนวยงาน และโรงเรียน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สามารถบริหารจัดการกําลังคนได
อยางมีประสิทธิภาพ 
  2. เพ่ือสรรหาผูบริหารสถานศึกษา ครู พนักงานราชการ และลูกจางชั่วคราวในสถานศึกษาและ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีมีความรู ความสามารถ และตรงตามความตองการของโรงเรียนและ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
  3. เพ่ือเปนการเสริมสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหนาท่ีและเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียน
การสอนในสถานศึกษา 
  4. เพ่ือศึกษาสภาพและปญหาอัตรากําลังคน ในสถานศึกษาของสํานักงานพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 
ศึกษามหาสารคาม 
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 2.3  เปาหมายโครงการ  
2.3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 

  1. มีผูบริหารสถานศึกษา ครบ 80 คน 2. มีขาราชการครู ครบ 1,645 คน 3. มีพนักงาน

ราชการ ครบ 78 คน 4. มีลูกจางชั่วคราว ครบ 105 คน 5. มีฐานขอมูล HRMS ครบรอยละ 100 6.มี

แผนอัตรากําลังของสถานศึกษาปการศึกษา 2565 ครบรอยละ 100 

  2.3.2  เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 
  1. ผูบริหารสถานศึกษา ครู พนักงานราชการ และลูกจางชั่วคราวท่ีไดรับการสรรหามี

ความรูความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนง  

  2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม สามารถสรรหาบุคลากรไดตรง

ตามความตองการของสถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  3. มีฐานขอมูลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามท่ีครบถวน 

  4. สามารถวิเคราะหสภาพและปญหาอัตรากําลังคนในสถานศึกษา ของสํานักงานพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

 2.4 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ    
   1) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและโรงเรียนไดรับจัดสรรอัตราขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ท่ีมีความรูความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ีตรงตามสาขาวิชาเอกและความตองการ 

   2) การปฏิบัติงาน/การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน 

   3) ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหนาท่ี 

   4) โรงเรียนมีบุคลากรปฏิบัติหนาท่ี เพ่ือแกปญหาขาดแคลนบุคลากรในโรงเรียนไดตรงตาม

ความตองการ  

   5) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีบุคลากรปฏิบัติหนาท่ี เพ่ือแกปญหาขาดแคลนบุคลากรใน

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ไดตรงตามความตองการ 

   6) เพ่ือพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหสามารถ           

ใชสนบัสนุนงานบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ

และการใหบริการไดอยางถูกตองและรวดเร็ว 

   7) ทราบถึงสภาพและปญหาอัตรากําลังคนในสถานศึกษา ของสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามไดขอมูลอัตรากําลังคนในสถานศึกษา ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

   8) เพ่ือไปใชในการวางแผนอัตรากําลังคนในสถานศึกษา 
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 2.5  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ (KPIs) 
  2.5.1 เชิงปริมาณ 
   1.มีผูบริหารสถานศึกษา ครบ 80 คน 2.มีขาราชการครู ครบ 1,645 คน 3.มีพนักงาน

ราชการ ครบ 78 คน 4.มีลูกจางชั่วคราว ครบ 105 คน 5.มีฐานขอมูล HRMS ครบรอยละ 100 6.มี

แผนอัตรากําลังของสถานศึกษาปการศึกษา 2565 ครบรอยละ 100 

 2.5.2  เชิงคุณภาพ 
   1. ผูบริหารสถานศึกษา ครู พนักงานราชการ และลูกจางชั่วคราวท่ีไดรับการสรรหามี

ความรูความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนง  

   2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม สามารถสรรหาบุคลากรไดตรงตามความ

ตองการของสถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

   3. มีฐานขอมูลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

มหาสารคามท่ีครบถวน 

   4. สามารถวิเคราะหสภาพและปญหาอัตรากําลังคนในสถานศึกษา ของสํานักงานพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษามหาสารคาม 

    2.6 การติดตามประเมินผล 
  2.6.1. วิธีการ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม มีอัตรากําลังครบตาม
เกณฑท่ี ก.ค.ศ. และ สพฐ. กําหนด 
  2.6.2. เครื่องมือ ดูจากขอมูลของ HRMS 

 2.7  กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 
2.7.1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
2.7.2 สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

 2.8 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565  

 2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินงบประมาณ 

      งบประมาณ งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจาก สพม. มหาสารคาม แผนงานพ้ืนฐานดานการ
จัดการศึกษา ผลผลิต .....................จํานวนเงิน70,000 บาท รายละเอียดประกอบการใชจาย ดังนี้ 

 2.9.1 กิจกรรมและการดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรมและการดําเนินงาน ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

ผูรับผิดชอบ สถานท่ี 

1 การคัดเลือกขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตําแหนงครู
และผูบริหารสถานศึกษา พนักงาน
ราชการ และลูกจางชั่วคราวในสังกัด 

1 ต.ค. 64 -30 ก.ย. 
65 

บุญเติม ปญญาสิทธิ์ 
นายกฤษณเทพ 

สําเริง 

สพม.มค 



73 

ตอ 
ท่ี กิจกรรมและการดําเนินงาน ระยะเวลา

ดําเนนิงาน 
ผูรับผิดชอบ สถานท่ี 

2 การดําเนินการยายขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

1 ต.ค. 64 -30 ก.ย. 
65 

บุญเติม  
กฤษณเทพ  

สพม.มค 

3 การประเมินสัมฤทธิ์ผลผูบริหาร
สถานศึกษา 

1 ต.ค. 64 -30 ก.ย. 
65 

นายบุญเติม ปญญา
สิทธิ ์

สพม.มค 

4 การจัดเก็บขอมูลรายบุคคลของ
ขาราชการทุกคนในสังกัด 

1 ต.ค. 64 -30 ก.ย. 
65 

นางอารีรัตน ชนะ
เกตุ 

สพม.มค 

5 ทะเบียนประวัติของขาราชการครู
และบคุลากรทางการศึกษา 

1 ต.ค. 64 -30 ก.ย. 
65 

นางอารีรัตน ชนะ
เกตุ 

สพม.มค 

6 สํารวจขอมูลตรากําลัง 
 

1 ต.ค. 64 -30 ก.ย. 
65 

อารีรัตน ชนะเกตุ สพม.มค 

7 อบรมใหความรูการจัดทําขอมูล
อัตรากําลัง 

1 ต.ค. 64 -30 ก.ย. 
65 

นางอารีรัตน ชนะ
เกตุ 

สพม.มค 

 
2.9.2 รายละเอียดการใชงบประมาณ งบประมาณท้ังส้ิน 70,000บาท โดยมีรายละเอียดการใช
จาย ดังนี้  

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม 

1 การคัดเลือกขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตําแหนงครู
และผูบริหารสถานศึกษา พนักงาน
ราชการ  
และลูกจางชั่วคราวในสังกัด 

25,000 5,000 5,000 35,000 
 

2 การดําเนินการยายขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

5000 - - 5,000 

3 การประเมินสัมฤทธิ์ผลผูบริหาร
สถานศึกษา 

- 10,000 - 10,000 

4 การจัดเก็บขอมูลรายบุคคลของ
ขาราชการทุกคนในสังกัด 

- 6,000 - 6,000 

5 ทะเบียนประวัติของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

3,000 1,000 - 4,000 

6 สํารวจขอมูลตรากําลัง 2,000 -  2,000 
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ตอ  

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม 

7 อบรมใหความรูการจัดทําขอมูล
อัตรากําลัง 

5,000 - 3,000 8,000 

 รวมท้ังส้ิน 40,000 22,000 8,000 70,000 

(ขออนุมัติถัวจายทุกรายการ) 
 
2.9.3 แผนการใชจายเงินงบประมาณ (ไตรมาส) 

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสท่ี 

1/256X 

ไตรมาสท่ี 

2/256X 

ไตรมาสท่ี 

3/256X 

ไตรมาสท่ี 

4/256X 

1.การคัดเลือกขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา

ตํ า แหน ง ค รู แ ล ะผู บ ริ ห า ร

สถานศึกษา พนักงานราชการ 

และลูกจางชั่วคราวในสังกัด 

- - 35,000 - 35,000 

2 . ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ย า ย

ขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

- 5,000 - - 5,000 

3 .การประ เ มินสั มฤทธิ์ ผ ล

ผูบริหารสถานศึกษา 

8,000 - 2,000 - 10,000 

4. การจัดเก็บขอมูลรายบุคคล

ของขาราชการทุกคนในสังกัด 

- 6,000 - - 6,000 

5 .  ท ะ เ บี ย น ป ร ะ วั ติ ข อ ง

ขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

  4,000  4,000 

6. สํารวจขอมูลตรากําลัง  2,000   2,000 

7 .อบรมใหความรูการจัดทํา

ขอมูลอัตรากําลัง 

 8,000   8,000 

รวม 8,000 21,000 41,000 0 70,000 
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โครงการ การเสรมิสรางและพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
หนวยงานรับผิดชอบ กลุมบริหารงานบุคคล  สพม. มหาสารคาม 
ผูติดตอประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกุล  นางสมลักษณ  สุวรรณเพ็ง  โทรศัพท  087374815 
โทรสาร  043777987  E-mail  luck_1974@hotmail.com . 
ภายใตแผนงาน  การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ                                     

ลักษณะโครงการ* 

          โครงการท่ีใชงบประมาณ        โครงการท่ีไมใชงบประมาณ 

วิธีการดําเนินงาน* 

         ดําเนินการเอง                    จัดจาง 

สวนที่  1  ความเช่ือมโยง กับแผนในระดับตางๆ  
 1.1  ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
  1)   ยุทธศาสตรชาติ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
   (1) เปาหมาย  ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม 
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก  รวดเร็ว  โปรงใส 
   (2) ประเด็นยุทธศาสตร  บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง  ยึดหลักคุณธรรม  จริยธรรม 
มีจิตสํานึก  มีความสามารถสูง  มุงม่ัน  และเปนมืออาชีพ 
   (3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ  จูงใจใหคนดีคนเกงทํางานในภาครัฐ โดยมีการ
ประเมินผลและเลื่อนระดับตําแหนงของบุคลากรภาครัฐตามผลสัมฤทธิ์ของานและพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติควาน โดยมีกลไกปองกันการแทรกแซงการใชดุลยพิจโดยมิชอบสรางความกาวหนาใหกับ
บุคคลากรตามความรู ความสามารถและศักยภาพในการปฏิบัติงานโดยปรับปรุงวิธีการกําหนดและ
พิจารณาคาตอบแทน และสิทธิประโยชนของบุคลากรใหมีมาตรฐาน เหมาะสมกับลักษณะงานและ
ภารกิจ อยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได 

 1.2  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับท่ี 2) 
  1)   แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นท่ี  20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพ
ภาครัฐ 
  (1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 
  เปาหมายท่ี  1.  บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเปนท่ียอมรับของผูใชบริการ 
  การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ  1.ไมนอยกวา รอยละ 85 2. ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีความพึงพอใจกับผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 3. กลุมงานบําเหน็จความชอบ 
และทะเบียนประวัติ มีระบบการใหบริการ ก.พ. 7 หรือ ก.ค.ศ. 16 4. ขาราชการครูและบุคลากรมี
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ความรูความเขาใจหลักเกณฑและวิธีการขอใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ  ตามหลักเกณฑและ
วิธีการท่ี  ก.ค.ศ. กําหนด 
     (2) แผนยอยของแผนแมบทฯ การสรางและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
      แนวทางการพัฒนา เสริมสรางความเขมแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐ
ใหเปนไปตามระบบคุณธรรมอยางแทจริง โดยการสรรหาและคัดเลือกบุคคลท่ีมีความรูความสามารถ 
มีคุณธรรมจริยธรรมและจิตสํานึกสาธารณะ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรใหสามารถ
สนองความตองการในการปฏิบัติงานมีความกาวหนาในอาชีพ สามารถจูงใจใหคนดีคนเกงทํางานใน
ภาครัฐ โดยมีการประเมินผลและเลื่อนระดับตําแหนงของบุคลากรภาครัฐตามผลสัมฤทธิ์ของงานและ
พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยมีกลไกการปองกันการแทรกแซงและการใชดุลยพินิจโดยมิชอบ การ
สรางความกาวหนาใหกับบุคลากรภาครัฐตามความรูความสามารถและศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
และการสรางกลไกใหบุคลากรภาครัฐสามารถโยกยายและหมุนเวียนไดอยางคลองตัวเพ่ือประโยชน
ของภาครัฐ รวมถึงการพัฒนาระบบการจางงานบุคลากรภาครัฐทุกประเภทใหมีรูปแบบท่ีหลากหลาย
เหมาะสมกับภารกิจในรูปตาง ๆ อาทิ การจางงานท่ีมีลักษณะชั่วคราว ใหเปนเครื่องมือในการ
บริหารงานในภาครัฐไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการทบทวนและปรับเปลี่ยนระบบคาตอบแทนท่ี
เปนธรรมมีมาตรฐาน เหมาะสมสอดคลองกับภาระงาน โดยปรับปรุงวิธีการกําหนดและพิจารณา
คาตอบแทนและสิทธิประโยชนของบุคลากรภาครัฐใหมีมาตรฐาน เหมาะสมกับลักษณะงานและ
ภารกิจรวมถึงสามารถเทียบเคียงกับตลาดการจางงานไดอยางสมเหตุสมผล  โดยไมใหเกิดความ
เหลื่อมล้ําของคาตอบแทนและสิทธิประโยชนตางๆ  ระหวางบุคลากรของรัฐ 
     เปาหมายของแผนยอย  บุคลากรภาครัฐยึดคานิยมในการทํางานเพ่ือประชาชน ยึด
หลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก มีความสามารถสูง  มุงม่ันและเปนมืออาชีพ 
     การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 1.ไมนอยกวา รอยละ 85  
2. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความพึงพอใจกับผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 3. 
กลุมงานบําเหน็จความชอบ และทะเบียนประวัติ มีระบบการใหบริการ ก.พ. 7 หรือ ก.ค.ศ. 16 4. 
ขาราชการครูและบุคลากรมีความรูความเขาใจหลักเกณฑและวิธีการขอใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทย
ฐานะ  ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี  ก.ค.ศ. กําหนด 
 1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 
  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป  ดานการศึกษา 
 1.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 
  2) เปาหมายรวมท่ี  6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ  ทันสมัย  โปรงใส  
ตรวจสอบได  กระจายอํานาจและมีสวนรวมจากประชาชน 
  3) ยุทธศาสตรท่ี 1. การเสริมรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
   (3.1) เปาหมายระดับยุทธศาสตรท่ี 2. คนในสังคมไทยทุกชวงวัยมีทักษะ  ความรู  และ
สามารถเพ่ิมข้ึน 
   (3.2) แนวทางการพัฒนาท่ี 1. ปรับเปลี่ยนคานิยมคนไทยใหมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีวินัย  
จิตสาธารณะ  และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค 
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 แผนระดับท่ี 3 (ตามมติ ครม. วันท่ี 4 ธันวาคม 2560) 
    1. นโยบายและจุดเนนกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณป พ.ศ. 2565    
 จุดเนนท่ี การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 2. นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานป พ.ศ. 2565   
 นโยบายขอ 4. ดานประสิทธิภาพ (4.6) เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและ 
ประเมินผลการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 3. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  เรื่องท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
  
ตอบแบบรายงาน    

 PMQA  ตัวช้ีวัด ..................... 
 ITA  ตัวช้ีวัด ..................... 

สวนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
2.1  หลักการและเหตุผล 

  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ถือเปนปจจัยสําคัญท่ีสุดในการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร

ชาติและการพัฒนาประเทศใหประสบผลสําเร็จ เนื่องจากเปนกลุมบุคคลท่ีตองดําเนินการตาม อํานาจ

หนาท่ีท่ีกฎหมายกําหนดและใหอํานาจไวเพ่ือการปฏิบัติภารกิจของรัฐในดานตาง ๆ อันจะกอให เกิด

ประโยชนสุขของประชาชนและการพัฒนาประเทศ ตามเปาหมายท่ีไดตั้งไว ดังนั้น ในการสรางและ

พัฒนาใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความพรอมท้ังความรู ความสามารถ กรอบ

ความคิดและทัศนคติในการขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตรชาติใหประสบผลสําเร็จ ภาครัฐจําเปนตอง

ทบทวน พัฒนาและปรับปรุงระบบกลไก และวิธีการบริหารงานบุคคลในปจจุบัน ตลอดจนออกแบบ

และปรับปรุง การบริหารและ พัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในทุกมิติเพ่ือสรางและ

พัฒนาขาราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ใหเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มี

จิตสํานึก มีความสามารถสูง มีภาวะผูนํา มุงม่ันตั้งใจปฏิบัติหนาท่ี มีทักษะการปฏิบัติงาน ท่ีทันสมัย

และทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก เปนมืออาชีพ มีจรรยาบรรณ กลายืนหยัดในสิ่งท่ีถูกตองตาม

หลักการแหงวิชาชีพโดยไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม และ มีความพรอมในการปฏิบัติงานโดยมุง

ผลสัมฤทธิ์ของงานและเพ่ือสวนรวม เพ่ือประโยชนในการใหบริการสาธารณะท่ีมีประสิทธิภาพแก

ประชาชนอยางเต็มกําลังความสามารถของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน สํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามมีนโยบายสงเสริมสนับสนุนการ จัดการศึกษา โดยยึด

หลักการมีสวนรวมของทุกภาคสวน มุงผูรับบริการ คือผูเรียนสําคัญท่ีสุด จึงตระหนักถึงความสําคัญ

ของบุคลากรในฐานะท่ีเปนกลไกลขับเคลื่อนใหการจัดการศึกษาดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ กลุม

บริหารงานบุคคล สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม จึงเล็งเห็นความความสําคัญ

ในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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และสงเสริมการดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการขอใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายใตหลักเกณฑและวิธีการของ ก.ค.ศ. โดยยึดหลักการกระจาย

อํานาจ มีความชัดเจน โปรงใส และเปนธรรม พรอมท้ังพัฒนาการใหบริการเอกสารงานทะเบียน

ประวัติ ก.พ. 7 และ ก.ค.ศ. 16 ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

และไดขอมูลสารสนเทศท่ีสําคัญ มีตัวชี้วัดท่ีแสดงใหเห็นผลสัมฤทธิ์ทางดานการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาเปนท่ีพึงพอใจ และอันจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียนตอไป 
 2.2 วัตถุประสงค 
  2.2.1 เพ่ือสรางแรงจูงใจ และขวัญกําลังใจ ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  2.2.2. เพ่ือใหการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา บริสุทธิ์ยุติธรรมตามหลักธรรมภิบาล 
  2.2.3 เพ่ือพัฒนาระบบการจัดทํา ก.พ.7/ก.ค.ศ. 16 4. เพ่ือใหขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สามารถดําเนินการ 
 2.3  เปาหมายโครงการ  
  2.3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 
   1) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 35 โรงเรียน  
   2) ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รอยละ 85 มีความพึงพอใจในการรับบริการ 
ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ. 16  
   3) ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ รอยละ 85 
สามารถดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการขอใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
  2.3.2  เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 
   1) ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความพึงพอใจกับผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  
   2) กลุมงานบําเหน็จความชอบ และทะเบียนประวัติ มีระบบการใหบริการ ก.พ. 7 หรือ 
ก.ค.ศ. 16  
   3) ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรูความเขาใจหลักเกณฑและวิธีการ
ขอใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 
 2.4 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ   
  1) ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกําลังใจในการทํางาน  
  2) การพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา บริสุทธิ์ยุติธรรมตามหลักธรรมภิบาล  
  3) มีการพัฒนาระบบการจัดทํา ก.พ.7/ก.ค.ศ. 16 อยางมีประสิทธิภาพ  
  4) ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการ
ขอใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะไดอยางถูกตอง 
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 2.5 ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ (KPIs) 
  2.5.1 เชิงปริมาณ 
   1) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม  มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  จํานวน  35  โรงเรียน   
   2) ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  รอยละ 85   มีความพึงพอใจในการรับการ
บริหารดาน ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ. 16  
   3) ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ รอยละ 85  
สามารถดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการขอใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะของขาราชการครู
และบคุลากรทางการศึกษา   
  2.5.2 เชิงคุณภาพ 
   1) ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีความพึงพอใจกับผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
   2) กลุมงานบําเหน็จความชอบ และทะเบียนประวัติ มีระบบการใหบริการ ก.พ. 7 หรือ ก.ค.ศ. 16   
   3) ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีความรูความเขาใจหลักเกณฑและวิธีการ
ขอใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ  ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี  ก.ค.ศ. กําหนด 
 2.6 การติดตามประเมินผล 
  2.6.1. วิธีการ สอบถาม  สัมภาษณ  แบบสํารวจความพึงพอใจ  และเอกสารสรุปผลการ

ปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  2.6.2. เครื่องมือ  แบบประเมินความพึงพอใจ  และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ขาราชการครูและบุคลากรทางาการศึกษา 

 2.7  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
  2.7.1. ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  2.7.2. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจตอการไดรับการ 
บริการ ก.พ. 7/ก.ค.ศ. 16  
  2.7.3. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ  
สามารถดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการขอใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะของขาราชการครู
และบุคลากร 
 2.8  กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 
  2.8.1 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษามหาสารคาม 
 2.9 ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม  2564 – กันยายน  2565 
 2.10  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินงบประมาณ 
      งบประมาณ งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจาก สพม. มหาสารคาม จํานวนเงิน 90,000 บาท
รายละเอียดประกอบการใชจาย ดังนี้ 
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2.10.1 กิจกรรมและการดําเนินการ 
 

ท่ี กิจกรรมและการดําเนินงาน ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

ผูรับผิดชอบ สถานท่ี 

1 ประชุม  วางแผน  วิเคราะหสภาพ
ความตองการในดําเนินงาน 

ตุลาคม  2564 สมลักษณ  สุวรรณ
เพ็ง 
ศิริวิมล  บุญศรี 
ปยเนตร  รังเสนา 
กุศล  ภูนบทอง 

 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

- ประชุมปฏิบัติการหลักเกณฑและ
วิธีการขอใหมีวิทยฐานะและเลื่อน
วิทยฐานะของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา- ประเมินผล
การปฏิบัติงานเพ่ือประกอบการ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา- 
พัฒนาระบบงานจัดทําขอมูล ก.พ. 
7/  ก.ค.ศ. 16  

ตุลาคม  2564 - 
กันยายน 2565 
 
 

 

สมลักษณ  สุวรรณ
เพ็ง 
ศิริวิมล  บุญศรี 
ปยเนตร  รังเสนา 
กุศล  ภูนบทอง 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 กํากับ ติดตาม- การยื่นคําขอใหมี

และเลื่อนวิทยฐานะถูกตอง 
ครบถวน เปนไปตามหลักเกณฑ- 
กํากับ ตรวจสอบความถูกตองขอมูล
เงินเดือนใหถูกตองและเปนปจจุบัน  
- กํากับ ติดตาม การดําเนินงาน
ขอมูล ก.พ. 7 / ก.ค.ศ.16 

ตุลาคม  2564 - 
กันยายน  2564 

สมลักษณ  สุวรรณ
เพ็ง 
ศิริวิมล  บุญศรี 
ปยเนตร  รังเสนา 
กุศล  ภูนบทอง 

 

4 ประชุม สรุป และรายงานผลการ
ดําเนินโครงการ 

 กันยายน 2565      
10 ตุลาคม 2565 

สมลักษณ  สุวรรณ
เพ็ง 
ศิริวิมล  บุญศรี 
ปยเนตร  รังเสนา 
กุศล  ภูนบทอง 
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2.10.2 รายละเอียดการใชงบประมาณ งบประมาณท้ังส้ิน  90,000 บาท โดยมีรายละเอียดการใช
จาย ดังนี้  

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม 

 กิจกรรมท่ี  1 วางแผน     
 ประชุม  วางแผน  วิเคราะหสภาพ 

ความตองการในดําเนินงาน 
2,000  2,000 4,000 

 กิจกรรมท่ี  2  ดําเนินการ     
 - ประชุมปฏิบัติการหลักเกณฑและ

วิธีการขอใหมีวิทยฐานะและเลื่อน
วิทยฐานะของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา- ประเมินผล
การปฏิบัติงานเพ่ือประกอบการ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา- 
พัฒนาระบบจัดทําขอมูล ก.พ. 7/     
ก.ค.ศ. 16 

21,000 11,200 7,800 40,000 

 กิจกรรมท่ี  3 กํากับ ติดตาม      
 - การยื่นคําขอใหมีและเลื่อนวิทย

ฐานะถูกตอง ครบถวน เปนไปตาม
หลักเกณฑ- กํากับ ตรวจสอบ
ความถูกตองขอมูลเงินเดือนให
ถูกตองและเปนปจจุบัน  - กํากับ 
ติดตาม การดําเนินงานขอมูล  
ก.พ. 7 / ก.ค.ศ.16 

4,000  3,000 7,000 

 กิจกรรมท่ี  4 สรุป รายงาน     
 ประชุม สรุป และรายงานผลการ

ดําเนินโครงการ 
  5,000 5,000 

 รวมท้ังส้ิน 37,000 21,200 31,800 90,000 
(ขออนุมัติถัวจายทุกรายการ) 
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2.10.3 แผนการใชจายเงินงบประมาณ (ไตรมาส) 
 

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสท่ี 

1/2564 

ไตรมาสท่ี 

2/2565 

ไตรมาสท่ี 

3/2565 

ไตรมาสท่ี 

4/2565 

1.ประชุม  วางแผน  วิเคราะหสภาพ
ความตองการในดําเนินงาน 

 2,000  2,000 4,000 

2. – ประชุมปฏิบัติการหลักเกณฑ
และวิธีการขอใหมีวิทยฐานะและ
เลื่อนวิทยฐานะของขาราชการครู
และบคุลากรทางการศึกษา 
                                           - 
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
- พัฒนาระบบงานจัดทําขอมูล ก.พ. 
7/ก.ค.ศ. 16  

 30,000 
 
 

7,000 
 
 

10,000 

 10,000 
 
 

7,000 
 
 

10,000 

74,000 
 
 
 
 
 

3. - การยื่นคําขอใหมีและเลื่อน 
วิทยฐานะถูกตอง ครบถวน เปนไป
ตามหลักเกณฑ 
- กํากับ ตรวจสอบความถูกตอง
ขอมูลเงินเดือนใหถูกตองและเปน
ปจจุบัน   
- กํากับ ติดตาม การดําเนินงาน
ขอมูล ก.พ. 7 / ก.ค.ศ.16 

 3,500  3,500 7,000 

กิจกรรมท่ี 4 ประชุม สรุป และ
รายงานผลการดําเนินโครงการ 

 2,500  2,500 5,000 

รวม  55,000  35,000 90,000 
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ช่ือโครงการ   การประเมินคัดเลือกหนวยงานและผูมีผลงานดีเดนประสพ

ผลสําเร็จเปนท่ีประจักษ เพ่ือรับรางวัลทรงคุณคา สพฐ. (Obec Awards) 

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 11 ปการศึกษา 2565  

******************** 

หนวยงานรับผิดชอบ กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม. มค 

ผูติดตอประสานงาน (contact person) 
ช่ือ – นามสกุล  นางสาวฐิตารีย  วิลัยเลิศ      โทรศัพท    085-6089955 
โทรสาร     -        E-mail   dr.titaree@gmail.com 
ภายใตแผนงาน  แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
ลักษณะโครงการ* 

         โครงการท่ีใชงบประมาณ        โครงการท่ีไมใชงบประมาณ 

วิธีการดําเนินงาน* 

         ดําเนินการเอง                    จัดจาง 
 

สวนท่ี 1 : ความเช่ือมโยงกับแผนในระดับตางๆ  
1.1 ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
  1) ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย 
   (1) เปาหมาย : คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพพรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
    (2) ประเด็นยุทธศาสตร : การปฏิรูปการเรียนรูแบบพลิกโฉม ขอ 3.4 การพัฒนาระบบการ
เรียนรูตลอดชีวิต 
   (3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ : มีมาตรการจูงใจและสงเสริมสนับสนุนใหคนใฝ
เรียนรูพัฒนาตนเอง รวมถึงการยกระดับทักษะวิชาชีพ (แรงจูงใจและระบบสวัสดิการท่ีเพียงพอและ
เหมาะสม)  
1.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับท่ี 2) 
  1) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู        
    (1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  
    (1.1) เปาหมายท่ี 2.1 คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตใน
ศตวรรษท่ี 21 
    (1.2) การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ : คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอม
สําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21    
 2) แผนยอยของแผนแมบทฯ ประเด็น 12.1 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนอง 

การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
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  (2.1) แนวทางการพัฒนา : มีมาตรการจูงใจและสงเสริมสนับสนุนใหคนเขาสูใฝเรียนรู พัฒนา
ตนเอง รวมถึงการยกระดับทักษะวิชาชีพ 
  (2.2) เปาหมายของแผนยอย : คนไทยไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการ
เรียนรู และทักษะท่ีจําเปนของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเขาถึงการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตดี
ข้ึน 
   (2.3) การบรรลุเปาหมายของแผนยอยของแผนแมบทฯ 
    1) รอยละ 50 สัดสวนครูผานการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐาน
นานาชาติ 
   2) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสงเสริมพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาใหเปนตนแบบการพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษาและการเพ่ิมความคลองตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
    3) สถานศึกษาท่ีมีผลงานดีเดนเปนท่ีประจักษ (การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา) มีการ
บริหารงาน และจัดการเรียนรูท่ีเปนตนแบบ เพ่ือเผยแพร แลกเปลี่ยนเรียนรู และนําไปใชในการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา  
   4) ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีมีผลงานดีเดนเปนท่ีประจักษ (การพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษา) ไดรับการสงเสริมใหมีขวัญกําลังใจในการพัฒนาตนเอง พัฒนาคุณภาพของงาน
ใหเกิดประสิทธิภาพ เพ่ือสรางแรงกระตุน เสริมสรางพลังการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูคุณภาพของ
ผูเรียน  
    5) ครูท่ีไดรับรางวัลผูมีผลงานดีเดนเปนท่ีประจักษ (การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา) มีการ
จัด การเรียนการสอนดวยสื่อ นวัตกรรมการศึกษาท่ีเกิดจากผลการพัฒนางานท่ีหลากหลาย และมี
กระบวนการถายทอดองคความรูไดเหมาะสมกับชวงวัยและความตองการของนักเรียน เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษา และสรางความโดดเดนในความสามารถของนักเรียน  
    6) นักเรียนไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มีทักษะท่ีจําเปนของโลก 
แหงศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับผู อ่ืนไดอยางมี
ประสิทธิผล มีนิสัยใฝเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต โดยผานนวัตกรรมการศึกษาและกระบวนการ
เรียนรูท่ีหลากหลาย พรอมกาวสูสากลตามมาตรฐานสถานศึกษา   
   7) ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอระบบการบริหารจัดการของสถานศึกษา และสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ี การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
 

แผนระดับท่ี 3 (ตามมติ ครม. วันท่ี 4 ธันวาคม 2560) 
   1. นโยบายและจดุเนนกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณป พ.ศ. 2565    

   จุดเนนท่ี 6 ระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร 
  2. นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานป พ.ศ. 2565   
     นโยบายท่ี 3 คุณภาพ 

    ตัวช้ีวัด 3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหเปนครูยุคใหมมีศักยภาพในการจัดการ

เรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะมีทักษะในการปฏิบัติหนาท่ีไดดี มีความรูความสามารถใน

การใชเทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง รวมท้ังมีจิตวิญญาณความเปนครู 
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 นโยบายท่ี 4 ดานประสิทธิภาพ 
   ตัวช้ีวัด 4.5 สนับสนุนพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาใหเปนตนแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา 
และการเพ่ิมความคลองตัวในการบริหารและจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล* 
       นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
       นโยบายการพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และ
พัฒนา และนวัตกรรม 
กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
       กฎหมายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
       กฎหมายเก่ียวกับทรัพยสินทางปญญา 
ตอบแบบรายงาน 
  KRS  ตัวช้ีวัด สวนท่ี 4  
  PMQA  ตัวช้ีวัด ตัวชี้วัดท่ี 5.4 
  มาตรฐานสํานักงานเขต  มาตรฐานท่ี 2 ตัวชี้วัดท่ี 3 

สวนท่ี 2 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/การดําเนนิการ 

2.1  หลักการและเหตุผล* 
การพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา สามารถเขาสูการแขงขันในเวทีโลก จําเปนตองมี

กระบวนการจัดการศึกษาของประเทศใหมีมาตรฐานท้ังในระดับประเทศ และสามารถเทียบเคียง
สมรรถนะไดกับมาตรฐานนานาชาติ การประกันคุณภาพจึงเปนกระบวนการท่ีสําคัญยิ่ง กิจกรรมหนึ่ง
ท่ีสถานศึกษาตองดําเนินการควบคูไปกับการบริหารสถานศึกษา เพราะการประกันคุณภาพ (Quality 
Assurance) เปนการดําเนินการของสถานศึกษา เพ่ือใหหลักประกันกับภาคประชาสังคมวาผลผลิตท่ี
เกิดข้ึน คือ คุณภาพของผูเรียนจะมีคุณภาพเปนไปตามเปาหมายของหลักสูตร มาตรฐานการศึกษา
ของชาติ และสอดคลองกับเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการ
มีนโยบายใหปฏิรูประบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา ท้ังภายในและภายนอกของทุก
ระดับ และไดออกกฎกระทรวงวาดวยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 เม่ือวันท่ี 20 
กุมภาพันธ พ.ศ.2561 และประกาศใหใชมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานศูนยการศึกษาพิเศษ เม่ือวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2561 เพ่ือเปนแนวทาง
ให หน ว ย ง านต นสั ง กั ดและสถาน ศึ กษาร ะดั บ กา ร ศึ กษา ข้ัน พ้ืนฐ าน  ใ ช เ ป นแนวทา ง 
ในการสนับสนุน สงเสริม และดําเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให
เขมแข็ง การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสูมาตรฐานและความเปนเลิศ
ทางวิชาการ มีความมุงม่ันท่ีจะพัฒนาผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ใหมีเกียรติ และศักดิ์ศรีเปนท่ี
ยอมรับของสังคม เพ่ือเปนการยกยองผูประกอบวิชาชีพท่ีตั้งใจปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

จนสามารถเปนแบบอยางและเปนท่ีเคารพ ยกยองของศิษย และบุคคลท่ัวไป เพ่ือการสงเสริมระบบ 
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    ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหเข็มแข็ง หนวยงานในสังกัดมีระบบการบริหาร
จัดการท่ีมุงเนนคุณธรรมและความโปรงใสในการทํางาน การยกยองเชิดชูเกียรติผูมีผลงานดีเดน
ประสบผลสําเร็จเปนท่ีประจักษ เปนอีกกิจกรรมหนึ่งท่ีสําคัญตอการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาใหมีขวัญกําลังในการพัฒนาตนเอง พัฒนาคุณภาพของงานท่ีรับผิดชอบใหเกิดประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน และเปนการสรางแรงกระตุน เสริมสรางพลังการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูคุณภาพของผูเรียน
ใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีกําหนดประกอบกับแผนแมบทยอย
ของยุทธศาสตรชาติ ประเด็น 12.1 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 V02 ผูสอน F0202 แรงจูงใจและระบบสวัสดิการท่ีเพียงพอและเหมาะสม 

สํานักงานเขตพ้ืนการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม เปนหนวยงานท่ีสงเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา การสรางขวัญกําลังใจแกหนวยงาน ผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากร
ทางการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ จึงไดจัดทําโครงการการประเมินคัดเลือกหนวยงาน
และผูมีผลงานดีเดนประสพผลสําเร็จเปนท่ีประจักษ เพ่ือรับรางวัลทรงคุณคา สพฐ. (Obec Awards) 
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 11 ปการศึกษา 2565 เพ่ือเปนการยกยองเชิดชูเกียรติผูมีผลงานดีเดน
ประสบผลสําเร็จเปนท่ีประจักษตอไป  
 2.2  วัตถุประสงค 
  2.2.1 เพ่ือยกระดับการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสูความเปนเลิศ 
  2.2.2 เพ่ือประเมินคัดเลือกสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอนท่ีมีผลงานดีเดน
ประสพผลสําเร็จเปนท่ีประจักษ เพ่ือรับรางวัลทรงคุณคา สพฐ. (Obec Awards) 
  2.2.3 เพ่ือยกยอง เชิดชูเกียรติ เผยแพร และแลกเปลี่ยนเรียนรูผลการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา 
ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

 

 2.3  เปาหมาย 
  2.3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 
   1) ผูบริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก และบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 20 คน สงผลงานดีเดน
ประสพผลสําเร็จเปนท่ีประจักษ เพ่ือรับรางวัลทรงคุณคา สพฐ. (Obec Awards) เขารวมการประเมิน
คัดเลือก   
    2) ผูบริหารสถานศึกษา ท้ัง 35 โรงเรียน จํานวน 35 คน สงผลงานดีเดนประสพผลสําเร็จ 
เปนท่ีประจักษ เพ่ือรับรางวัลทรงคุณคา สพฐ. (Obec Awards) เขารวมการประเมินคัดเลือก   
   3) ครูผูสอน ท้ัง 35 โรงเรียน จํานวน 2,060 สงผลงานดีเดนประสพผลสําเร็จเปนท่ีประจักษ  
เพ่ือรับรางวัลทรงคุณคา สพฐ. (Obec Awards) เขารวมการประเมินคัดเลือก   
  2.3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 

   1) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสงเสริมพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาใหเปนตนแบบการพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษาและการเพ่ิมความคลองตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สงผล
ใหผานเกณฑการประเมินคุณภาพมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
  2) สถานศึกษามีความเปนอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู  รวมมือกับชุมชน 
ภาคเอกชน และผูเก่ียวของในการจัดการศึกษา สงผลใหการประเมินภายนอกในระดับดีข้ึนไป 
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  3) ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการคัดเลือกและยกยองผูมีผลงานดีเดนประสพ
ผลสําเร็จเปนท่ีประจักษ เพ่ือรับรางวัลทรงคุณคา สพฐ. (Obec Awards) และเผยแพร แลกเปลี่ยนเรียนรู 
ผลการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาในการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
   4) นักเรียนไดรับศึกษาอยางท่ัวถึง เทาเทียม มีคุณภาพ และมีทักษะทางดานวิชาการโดยผาน
นวัตกรรมการศึกษาและกระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลาย พรอมกาวสูสากลตามมาตรฐานสถานศึกษา 
 

 2.4  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
  2.4.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงเสริมพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาใหเปนตนแบบการ
พัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเพิ่มความคลองตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน สงผลใหผานเกณฑการประเมินคุณภาพมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
   2.4.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีระบบการบริหารงานเชิงบูรณาการ โดยใชขอมูล
สารสนเทศเปนฐานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการวิจัยพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษา 
   2.4.3 สถานศึกษามีความเปนอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู รวมมือกับชุมชน 
ภาคเอกชน และผูเก่ียวของในการจัดการศึกษา สงผลใหการประเมินภายนอกในระดับดีข้ึนไป 
   2.4.4 ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการคัดเลือกและยกยองผูมีผลงาน
ดีเดนประสพผลสําเร็จเปนที่ประจักษ เพื่อรับรางวัลทรงคุณคา สพฐ. (Obec Awards) และ
เผยแพร แลกเปลี่ยนเรียนรูผลการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาในการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
    2.4.5 คร ูจ ัดการ เร ียนการด วยนว ัตกรรมการศ ึกษาที ่เก ิดจากผลการพัฒนางานท่ี
หลากหลาย 
   2.4.6 นักเรียนไดรับศึกษาอยางทั่วถึง เทาเทียม มีคุณภาพ และมีทักษะทางดานวิชาการ
โดยผานนวัตกรรมการศึกษาและกระบวนการเรียนรู ที ่หลากหลาย พรอมกาวสู สากลตาม
มาตรฐานสถานศึกษา  
   2.4.7 ผู ร ับบริการมีความพึงพอใจตอระบบการบริหารจัดการของสถานศึกษา และ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
 

 2.5  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 
  2.5.1 เชิงปริมาณ 
    1) รอยละ 95 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสงเสริมพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาใหเปนตนแบบ 
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเพ่ิมความคลองตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน สงผลใหผานเกณฑการประเมินคุณภาพมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
     2) รอยละ 95 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีนวัตกรรมการบริหารงานเชิงบูรณาการใช
ขอมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ 
     3) รอยละ 95 สถานศึกษามีความเปนอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู รวมมือกับ
ชุมชน  ภาคเอกชน และผูเก่ียวของในการจัดการศึกษา สงผลใหการประเมินภายนอกในระดับดีข้ึนไป 
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   4) รอยละ 85 ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการคัดเลือกและยกยองผูมีผลงาน 
ดีเดนประสพผลสําเร็จเปนท่ีประจักษ เพ่ือรับรางวัลทรงคุณคา สพฐ. (Obec Awards) และเผยแพร 
แลกเปลี่ยนเรียนรูผลการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาในการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
  5) รอยละ 100 นักเรียนไดรับศึกษาอยางท่ัวถึง เทาเทียม มีคุณภาพ และมีทักษะทางดาน
วิชาการโดยผานนวัตกรรมการศึกษาและกระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลาย พรอมกาวสูสากลตาม
มาตรฐานสถานศึกษา 
  6) รอยละ 100 ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการ   
  2.5.2 เชิงคุณภาพ 
   1) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสงเสริมพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาใหเปนตนแบบการพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษาและการเพ่ิมความคลองตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   2) สถานศึกษาท่ีมีผลงานดีเดนเปนท่ีประจักษ (การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา) มีการ
บริหารงานและจัดการเรียนรูท่ีเปนตนแบบ เพ่ือเผยแพร แลกเปลี่ยนเรียนรู และนําไปใชในการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา  
   3) ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีมีผลงานดีเดนเปนท่ีประจักษ (การพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษา) ไดรับการสงเสริมใหมีขวัญกําลังใจในการพัฒนาตนเอง พัฒนาคุณภาพของงานให
เกิดประสิทธิภาพ เพ่ือสรางแรงกระตุน เสริมสรางพลังการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูคุณภาพของ
ผูเรียน    
   4) ครูท่ีไดรับรางวัลผูมีผลงานดีเดนเปนท่ีประจักษ (การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา) มีการจัด 
การเรียนการสอนดวยสื่อ นวัตกรรมการศึกษาท่ีเกิดจากผลการพัฒนางานท่ีหลากหลาย และมี
กระบวนการถายทอดองคความรูไดเหมาะสมกับชวงวัยและความตองการของนักเรียน เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและสรางความโดดเดนในความสามารถของนักเรียน 
    5) นักเรียนไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มีทักษะท่ีจําเปนของโลก 
แหงศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับผู อ่ืนไดอยางมี
ประสิทธิผล มีนิสัยใฝเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต โดยผานนวัตกรรมการศึกษาและกระบวนการ
เรียนรูท่ีหลากหลายพรอมกาวสูสากลตามมาตรฐานสถานศึกษา 
 2.6 การติดตามและประเมินผล 
   2.6.1 วิธีการ : ตรวจผลงาน และสอบถามความพึงพอใจ 
   2.6.2 เครื่องมือ : แบบประเมินผลงาน และแบบสอบถามความพึงพอใจ 
 2.7 กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน*   
   2.7.1 ผูบริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก และบุคลากรทางการศึกษา 
   2.7.2 ผูบริหารสถานศึกษา 
   2.7.3 ครูและนักเรียน 
 2.8 พ้ืนท่ีการดําเนินการ  

  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
2.9 ระยะเวลาดําเนินโครงการ* 

   ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
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 2.10 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินงบประมาณ 
 งบประมาณ งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจาก  สพม. มหาสารคาม จํานวนเงิน....40,000....บาท
รายละเอียดประกอบการใชจาย ดังนี้ 

 
 2.10.1 กิจกรรมและการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ สถานท่ี 

1 การวางแผน (Plan) 
   ศึกษาวิเคราะหความตองการของสถานศึกษา 
ผูบริหารสถานศึกษา รองผูบริหารสถานศึกษา 
ครูผูสอน ผูอํานวยการกลุม ศึกษานิเทศก  
และบุคลากรทางการศึกษา  ดังนี้ 
    1.1 กําหนดกรอบการดําเนินการ  
และนําเสนอโครงการฯ   
    1.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการฯ 
แจงสถานศึกษา และเก่ียวของท่ีสนใจสมัคร 
สรุป รายงานผลผูสมัคร 
 

 
1 ต.ค. 64  

ถึง 
30 ธ.ค. 64 

 
น.ส.ฐิตารีย  
วิลัยเลิศ 
และคณะ 

 
สพม.มค 

 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

การปฏิบัติ  (Do) 
   2.1 ประชุมคณะทํางานเตรียมการมอบหมาย
ภาระงานและจัดทําคูมือฯ  
   2.2 ดําเนินงานตามโครงการฯ  
      2.2.1 จัดการประเมินคัดเลือกเพ่ือรับ  
“รางวัลทรงคุณคา สพฐ.” (OBEC AWARDS)  
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ป 2565 (เพ่ือเปน 
ตัวแทนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไประดับภาค) 
  1) จัดกลุมผูสมัครเขารับการคัดเลือก 
  2) แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคัดเลือก 
  3) ประชุมคณะกรรมการประเมิน  
  4) ประเมินคัดเลือก 
  5) สรุป และรายงานผล 

 
1 ม.ค. 65 
ถึง 
25 ม.ค. 65 
 
1–30 ส.ค. 
65   
 
 
 
 
 
 

 
น.ส.ฐิตารีย  
วิลัยเลิศ 
และคณะ 

น.ส.ฐิตารีย  
วิลัยเลิศ 
และคณะ 

 
 

 
สพม.มค 

 
สพม.มค 
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      ตอ 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ สถานท่ี 

       2.2.2 จัดประชุมสัมมนา ตัวแทนสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาไปประเมินคัดเลือกระดับ
ภาค 

1–30 ก.ย. 
65 

น.ส.ฐิตารีย  
วิลัยเลิศ 
และคณะ 

สพม.มค 

3 ข้ันนิเทศติดตามผล (Check) 
    นิเทศการดําเนินงาน และกํากับ ติดตาม  
ใหการสงเสริมสนับสนุนตัวแทนระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาไประดับภาค 

1 มิ.ย. 65 
ถึง 
30 ส.ค. 65 
 

ผอ.กลุม ศน. 
น.ส.ฐิตารีย  
วิลัยเลิศ 
และคณะ 

สพม.มค 
 

4 ข้ันสรุปและประเมินผล (Act) 
  4.1 สรุปประเมินโครงการ 
  4.2 จัดทํารายงานโครงการฯ นําเสนอ
ผูบริหาร 

25–30 ส.ค. 
65 

น.ส.ฐิตารีย  
วิลัยเลิศ 
และคณะ 

สพม.มค 
 

 
2.10.2 รายละเอียดการใชงบประมาณ งบประมาณท้ังส้ิน ...40,000... บาท โดยมีรายละเอียดการใช 
จาย ดังนี้  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี กิจกรรม งบประมาณ 
รายละเอียดการใชงบประมาณ 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

กิจกรรมท่ี 1 การประชมุคณะกรรมการวางแผน 

การดําเนินงาน จํานวน 15 คน เพ่ือศึกษาวิเคราะห

ความตองการของสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา 

รองผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน  

ผูอํานวยการกลุม ศึกษานิเทศก และบุคลากร

ทางการศึกษา 

- - - - 

รวมท้ังส้ิน 

ถัวจายทุกรายการ 
(ไมใชงบประมาณ) 
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ตอ 

 

ท่ี กิจกรรม งบประมาณ 
รายละเอียดการใชงบประมาณ 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

กิจกรรมท่ี 2 จัดการประเมินคัดเลือกเพ่ือรับ  

“รางวัลทรงคุณคา สพฐ.” (OBEC AWARDS) 

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ป 2565 (เพ่ือเปน 

ตัวแทนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไประดับ 

ภาค) ดําเนินการดังน้ี 

2.1 ประชุมคณะกรรมการประเมนิคัดเลือก จํานวน 1 

วัน ณ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จํานวน 66 คน  

ประกอบดวย 

   2.1.1 ระดับสถานศึกษา 3 ดาน  9 คน 

   2.1.2 ระดับผูอํานวยการ 3 ดาน 9 คน 

   2.1.3 ระดับรองผูอํานวยการ  3 ดาน 9 คน 

   2.1.4 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 3 ดาน 9 คน 

   2.1.5 ครูผูสอนระดับมัธยมศึกษาตอนตน  

3 ดาน 15 คน 

    2.1.6 ครูผูสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

3 ดาน 15 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- คาอาหารวางเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน 

(66X160)                          

10,560 - 10,560 - 

รวมท้ังสิ้น 

ถัวจายทุกรายการ 

10,560 บาท 

(หนึ่งหมื่นหารอยหกสิบบาทถวน) 

2.2 จัดการประเมินคดัเลือกเพ่ือรบั “รางวัล 

ทรงคุณคา สพฐ.” (OBEC AWARDS) ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา ป 2565 (เพ่ือเปนตัวแทนระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาไประดับภาค) จํานวน 1 วัน     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- คาตอบแทนคณะกรรมการประเมิน  

  คนละ 500 บาท จํานวน 55 คน   

27,500 27,500 - - 

- คาวัสดุอุปกรณ  1,940 1,940 - - 

รวมท้ังสิ้น 

ถัวจายทุกรายการ 

29,440 บาท 

(สองหมื่นเกาพันสีร่อยสีส่ิบบาทถวน) 
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ตอ 

 

10.2.3. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินงบประมาณ วงเงินงบประมาณท่ีดําเนินการ จํานวน 40,000 

บาท  

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสท่ี 

1/2564 

(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาสท่ี 

2/2565 

(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาสท่ี 

3/2565 

(เม.ษ.-มิ.ย.) 

ไตรมาสท่ี 

4/2565 

(ก.ค.-ก.ย.) 

1. ประชุมคณะกรรมการ จํานวน 

15 คน เพ่ือวางแผนการ

ดําเนินงาน 

- - - - - 

2. จัดการประเมินคัดเลือกเพ่ือรับ  

“รางวัลทรงคุณคา สพฐ.” 

(OBEC AWARDS)ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา ป 2565 (เพ่ือเปน

ตัวแทนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ไประดับภาค) ดําเนินการดังนี้ 

    2.1 ประชุมคณะกรรมการ

ประเมินคัดเลือก จํานวน 1 วัน 

ณ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

จํานวน 66 คน 

- 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

40,000 

 

 

 

 

10,560 

40,000 

 

 

 

 

10,560 

 
 
 
 
 
 

ท่ี กิจกรรม งบประมาณ 
รายละเอียดการใชงบประมาณ 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

กิจกรรมท่ี 5 สรุปผลการดําเนินงาน - - - - 

กิจกรรมท่ี 6 มอบโลรางวัล ยกยองเชิดชูเกียรติ

เพ่ือเปนการสรางขวัญกําลังใจใหพัฒนางานตอไป 

- - - - 

รวมท้ังส้ิน 

ถัวจายทุกรายการ 

 

(ใชงบบูรณาการรวมกับงานตลาดนัดวิชาการ) 
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ตอ 

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสท่ี 

1/2564 

(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาสท่ี 

2/2565 

(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาสท่ี 

3/2565 

(เม.ษ.-มิ.ย.) 

ไตรมาสท่ี 

4/2565 

(ก.ค.-ก.ย.) 

    2.2 จัดการประเมินคัดเลือก

เพ่ือรับ “รางวัลทรงคุณคา สพฐ.” 

(OBEC  

AWARDS) ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา ป 2565 (เพ่ือเปน

ตัวแทนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ไประดับภาค) จํานวน 1 วัน 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

29,440 

 

 

 

 

29,440 

3. สรุปผลการดําเนินงาน

โครงการฯ 

- - - - - 

4. มอบโลรางวัล ยกยองเชิดชู

เกียรติ 

เพ่ือเปนการสรางขวัญกําลังใจให

พัฒนางานตอไป 

- - - - - 

รวม - -  29,440 40,000 
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ช่ือโครงการ   การพัฒนาสมรรถนะครูเพ่ือการจัดการเรียนรูใหผูเรียนมีทักษะ
แหงศตวรรษท่ี 21 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคาม 

******************** 
หนวยงานรับผิดชอบ กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม. มค 

ผูติดตอประสานงาน (contact person) 
ช่ือ – นามสกุล  นางนวพรรดิ์  นามพุทธา      โทรศัพท    081-7695828 
โทรสาร     -        E-mail   tulu.nam@gmail.com 
ภายใตแผนงาน  พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

ลักษณะโครงการ* 

         โครงการท่ีใชงบประมาณ        โครงการท่ีไมใชงบประมาณ 

วิธีการดําเนินงาน* 

         ดําเนินการเอง                    จัดจาง 

 
สวนท่ี 1 : ความเช่ือมโยงกับแผนในระดับตางๆ  
 1.1 ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
  1) ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย 
   (1) เปาหมาย : คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพพรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21
   (2) ประเด็นยุทธศาสตร : การปฏิรูปการเรียนรูแบบพลิกโฉม ขอ 3.2 การเปลี่ยนโฉม
บทบาท “ครู” ใหเปนครูยุคใหม 
   (3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ : ขาราชการครูในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรูและทักษะท่ีจําเปน
ของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเขาถึงการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตดีข้ึน  
 1.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับท่ี 2) 
   1) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู        
     (1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  
     (1.1) เปาหมายท่ี 2.1 คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
     (1.2) การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ : คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอม
สําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21    
   2) แผนยอยของแผนแมบทฯ ประเด็น 12.1 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนอง 
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
 
 

https://www.obec.go.th/archives/287568
https://www.obec.go.th/archives/287568
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   (2.1) แนวทางการพัฒนา :  
    1) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรูสาํหรับศตวรรษท่ี 21 
      2) เปลี่ยนโฉมบทบาท “คร”ู ใหเปนครูยุคใหม 
     3) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 
     4) พัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิต 
     5)  สรางระบบการศึกษาเพ่ือเปนเลิศทางวิชาการระดับนานาชาต ิ 
   (2.2) เปาหมายของแผนยอย : คนไทยไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการ
เรียนรู และทักษะท่ีจําเปนของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเขาถึงการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตดี
ข้ึน 
 แผนระดับท่ี 3 (ตามมติ ครม. วันท่ี 4 ธันวาคม 2560) 
   1. นโยบายและจดุเนนกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณป พ.ศ. 2565    
       แผนท่ีสอดคลอง แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (2563-2565) ของ สพฐ. 
 2. นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานป พ.ศ. 2565   
   นโยบายท่ี 2 ดานโอกาส 
  ตัวช้ีวัดท่ี 2.4 สงเสริมใหเด็กพิการและผูดอยโอกาสใหไดรับโอกาสทางการศึกษาท่ีมี
คุณภาพ มีทักษะในการดําเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองไดอยางมีศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  นโยบายท่ี 3 คุณภาพ 
  ตัวช้ีวัด 3.1 สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความรู มีทักษะการเรียนรูและทักษะท่ี
จําเปนของโลกในศตวรรษท่ี 21 อยางครบถวนฯ 
  ตัวช้ีวัด 3.2 พัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะและทักษะดานการอาน คณิตศาสตร การคิดข้ันสูง 
นวัตกรรม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาตางประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แขงขัน และการเลือก ศึกษาตอเพ่ือการมีงานทํา 
  ตัวช้ีวัด 3.3 ปรับหลักสูตรเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ ท่ีเนนการพัฒนาสมรรถนะหลักท่ี
จําเปนในแตละระดับ จัดกระบวนการเรียนรูแบบลงมือปฏิบัติจริง รวมท้ังสงเสริมการจัดการเรียนรูท่ี
สรางสมดุลทุกดาน สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพหุปญญาฯ   
  ตัวช้ีวัด 3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหเปนครูยุคใหม มีศักยภาพในการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะมีทักษะในการปฏิบั ติหนาท่ีไดดี  มีความรู
ความสามารถในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง รวมท้ังมีจิต
วิญญาณความเปนครู 
  นโยบายท่ี 4 ดานประสิทธิภาพ 
  ตัวช้ีวัด 4.5 สนับสนุนพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาใหเปนตนแบบการพัฒนานวัตกรรม
การศึกษา และการเพ่ิมความคลองตัวในการบริหารและจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   ตัวช้ีวัดท่ี 4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา   
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 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล* 
       นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

       นโยบายการพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และ

พัฒนา และนวัตกรรม 

 ตอบแบบรายงาน 

   KRS  ตัวช้ีวัด  
   PMQA  ตัวช้ีวัด  
   มาตรฐานสํานักงานเขต   
สวนท่ี 2 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/การดําเนนิการ 
 2.1  หลักการและเหตุผล* 
  ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศไทย  
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซ่ึงจะตองนําไปสูการปฏิบัติเพ่ือใหประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ซ่ึง “เศรษฐกิจพอเพียง” (Sufficiency Economy) เปนปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด
รวมถึงการพัฒนาและบริหารประเทศ ซ่ึงภายในชวงเวลาดังกลาว เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน โดย
ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย มีเปาหมายการพัฒนาท่ี
สําคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความ
พรอมท้ังกาย ใจ สติปญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบดาน และมีสุขภาวะท่ีดีในทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะ 
รับผิดชอบตอสังคมและผูอ่ืน มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี  มีวินัย รักษาศีลธรรม และเปนพลเมืองดี
ของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกตอง มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 ประกอบกับความเจริญกาวหนา
ทางดานเทคโนโลยีมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของโลกท้ังดานธรรมชาติและวิถีการดําเนินชีวิตของมนุษย 
ทามกลางกระแสของความเปลี่ยนแปลงนั้นสมาชิก ตองมีการปรับตนใหเขากับสถานการณโลกคือตอง
มีการพัฒนาทางการศึกษา การท่ีทุกคนมีทักษะท่ีจําเปนในการอยูรวมกันในสังคมโลกไดนั้น ตองไดรับ
การฝกฝนเริ่มตั้งแตเกิดก็ตองปรับตนใหเขากับสภาพแวดลอม เม่ือโตข้ึนก็ปรับตนใหเขากับสภาพ
สังคมและความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีอยางรอบดาน การศึกษาเปนกลไกท่ีใชพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของสมาชิกในสังคม เพ่ือใหทุกคนอยูรวมกันอยางมีความสุข ท้ังนี้รูปแบบการเรียนรูและวิธี
แสวงหาความรูมีการ ปรับเปลี่ยนไปจากระบบการศึกษาในรูปแบบดั้งเดิม ท่ีมีครูเปนผูถายทอดความรู
สูนักเรียนฝายเดียวไปสูรูปแบบการเรียนรูดวยตนเองท่ีนักเรียนสามารถแสวงหาและสรางองคความรู
ไดดวยตนเองเพ่ิมมากข้ึน ดังปรากฏในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา ความวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถในการ
เรียนรูและพัฒนาตนเองได ผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ท้ังนี้สถานศึกษาจะตองพัฒนากระบวนการเรียนรูการ
สอนท่ีมีประสิทธิภาพ และจัดกระบวนการเรียนรูโดยจัดเนื้อหาสาระ และกิจกรรมใหสอดคลองกับ
ความสนใจ และความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ฝกทักษะกระบวนการ
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คิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใชเพ่ือปองกันและแกไขปญหา โดย
จัดกิจกรรมใหผูเรียนเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได ทําเปนรักการอานและเกิด
การใฝรูอยางตอเนื่อง (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต,ิ 2545) ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการ 
จึงไดกําหนดนโยบายและจุดเนน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 เพ่ือมุงม่ันดําเนินการภารกิจหลัก
ตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) ในฐานะหนวยงานเจาภาพ
ขับเคลื่อนทุกแผนยอยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู และแผนยอยท่ี 3 ในประเด็น 11 
ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต รวมท้ังแผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา และนโยบายรัฐบาลท้ังใน
สวนนโยบายหลักดานการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย 
และนโยบายเรงดวน เรื่องการเตรียมพัฒนาคนไทยสูศตวรรษท่ี 21  
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม มีบทบาทหนาท่ีสงเสริมการจัด
การศึกษาและการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ โดยเฉพาะการพัฒนาครูใหมีสมรรถนะดาน
ความรู (Knowledge) ทักษะ (Skill) คุณลักษณะ(Character) ทัศนคติ (Attitude) และแรงจูงใจ 
(Motivation) จึงเปนสิ่งท่ีจําเปน เพราะเปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญการจัดการเรียนรู ดังนั้นการเสริมสราง
สมรรถนะครูใหสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเชิงรุกไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนการพัฒนา
สมรรถนะครูดานการจัดการเรียนการสอนแบบเนนพัฒนากระบวนการเรียนรู เพ่ือสงเสริมใหผูเรียน
ประยุกตใชทักษะและเชื่อมโยงองคความรูนําไปปฏิบัต ิเพ่ือแกไขปญหาหรือประกอบอาชีพในอนาคต 
การนําเอาวิธีการสอน เทคนิคการสอนท่ี หลากหลายมาใชออกแบบแผนการสอนและกิจกรรมกระตุน
ใหผูเรียนมีสวนรวมในชั้นเรียน สงเสริมปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียนและผูเรียนกับผูสอนใหมี
ความเหมาะสมกับยุคสมัย และการปฏิรูปการศึกษา โดยเฉพาะการจัดการเรียนรูของครูจะตองอาศัย
ความรูและกระบวนการท่ีเหมาะสมในการจัดการความรู เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและการพัฒนาท่ี
ดีท่ีสุดเต็มตามศักยภาพบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนด เกิดการแลกเปลี่ยนความรูและแสวงหาแนวทาง
ใหมในการพัฒนาครูท่ีมีประสิทธิภาพ โดยมุงหวังใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาการเรียนรูและ
คุณภาพของผูเรียน เปนกระบวนการสําคัญท่ีจะทําใหเกิดองคความรูใหม สามารถนําองคความรูนั้นมา
ใชในการจัดการเรียนรูสงผลตอการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษามหาสารคาม จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาสมรรถนะครูเพ่ือการจัดการเรียนรูใหผูเรียนมีทักษะ
แหงศตวรรษท่ี 21 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามข้ึน  เพ่ือใช
เปนเครื่องมือในการพัฒนาครูใหมีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนรูเชิงรุกใหผูเรียนมีทักษะ
แหงศตวรรษท่ี 21 อยางเหมาะสม สอดคลองกับความตองการของครูและสถานศึกษา เพ่ือใหครูมี
รูปแบบแนวคิดใหมๆ ท่ีจะสรางสรรคและนําไปประยุกตใชใหเกิดการพัฒนาคน พัฒนางานดานการ
จัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ ตอไป 
 2.2  วัตถุประสงค 
    2.2.1 เพ่ือพัฒนาสมรรถนะครูเพ่ือการจัดการเรียนรูบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ใหผู เรียนมีทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคาม อยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง 
  2.2.2 เพ่ือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคนิควิธีการการจัดการเรียนรูใหผูเรียนมีทักษะแหง
ศตวรรษท่ี 21 เพ่ืออาชีพและการมีงานทํา 
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  2.2.3 เพ่ือนิเทศ ติดตาม และเยี่ยมหองเรียนในการจัดการเรียนรูใหผูเรียนมีทักษะแหงศตวรรษท่ี 21  
  2.2.4 เพ่ือสรางขวัญกําลังใจ โดยคัดเลือกครูภาษาไทยและครูการงานอาชีพท่ีมีคลิปการสอน           
ท่ีดี (Best Practice) จากการเยี่ยมหองเรียน  
 2.3 เปาหมาย 
  2.3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 
   1) ครูหัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย และครูหัวหนากลุมสาระการเรียนรูการงาน
อาชีพทุกคน จํานวน 35 โรงเรียน รวมจํานวน 75 คน ไดรับการพัฒนาสมรรถนะครูเพ่ือการจัดการ
เรียนรูบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหผูเรียนมีทักษะแหงศตวรรษท่ี 21  
   2) ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย และครูกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพทุกคน  
จํานวน 35 โรงเรียน รวมจํานวน 254 คน ไดรับการสื่อ นวัตกรรม และเทคนิควิธีการการจัดการ
เรียนรูใหผูเรียนมีทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 เพ่ืออาชีพและการมีงานทํา 
   3) ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย และครูกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
ท่ีสมัครใจเขารวมโครงการ รวมจํานวน 254 คน จํานวน 35 โรงเรียน ไดรับการเยีย่มหองเรียน 
   4) ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย และครูกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพทุกคน  
จํานวน 35 โรงเรียน รวมจํานวน 254 คน ไดรับการสรางขวัญกําลังใจ โดยคัดเลือกครูภาษาไทยและ
ครูการงานอาชีพท่ีมีคลิปการสอนท่ีดี (Best Practice) จากการเยี่ยมหองเรียน 
  2.3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 
   1) สถานศึกษามีการพัฒนาสมรรถนะครูเพ่ือการจัดการเรียนรูบูรณาการหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงใหผูเรียนมีทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
   2) ครูไดรับการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรูและพัฒนาวิชาชีพสูครู มืออาชีพ 
ในศตวรรษท่ี 21 ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรูและทักษะท่ี
จําเปนของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเขาถึงการเรียนรูอยางตอเนื่อง ตลอดชีวิต 
    3) นักเรียนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเ พ่ิม ข้ึน มีทักษะท่ีจํา เปน 
ของโลกแหงศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี
ประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
   4) นักเรียนไดรับการพัฒนาศักยภาพท่ีสอดคลองกับความตองการจําเปนใหมีทักษะ 
แหงศตวรรษท่ี 21 เพ่ืออาชีพและการมีงานทํา 
   5) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมข้ึน และนักเรียนท่ีมีปญหาทางการเรียนรู 
ดานภาษาไทย ลดลง 
   6) ผูปกครอง ชุมชน มีความพึงพอใจ มีความศรัทธาในวิชาการชีพครู และยอมรับ 
การจัดการเรียนรูของสถานศึกษา 
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 2.4  ผลท่ีคาดวาจะเกิด* 
  2.4.1 สถานศึกษามีการพัฒนาสมรรถนะครูเพ่ือการจัดการเรียนรูบูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงใหผูเรียนมีทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษามหาสารคาม 
  2.4.2 ครูไดรับการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรูและพัฒนาวิชาชีพสูครูมืออาชีพใน
ศตวรรษท่ี 21 ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรูและทักษะท่ี
จําเปนของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเขาถึงการเรียนรูอยางตอเนื่อง ตลอดชีวิต 
   2.4.3 นักเรียนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มีทักษะท่ีจําเปนของโลกแหง
ศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิผล
เพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
  2.4.4 นักเรียนไดรับการพัฒนาศักยภาพท่ีสอดคลองกับความตองการจําเปนใหมีทักษะแหง
ศตวรรษท่ี 21 เพ่ืออาชีพและการมีงานทํา 
  2.4.5 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมข้ึน และนักเรียนท่ีมีปญหาทางการเรียนรูดาน
ภาษาไทย ลดลง 
  2.4.6 ผูปกครอง ชุมชน มีความพึงพอใจ มีความศรัทธาในวิชาการชีพครู และยอมรับการ
จัดการเรียนรูของสถานศึกษา 

 

 2.5  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 
  2.5.1 เชิงปริมาณ 
   2.5.1 รอยละ 100 ครูหัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย และครูหัวหนากลุมสาระการ
เรียนรูการงานอาชีพทุกคน จํานวน 35 โรงเรียน ไดรับการพัฒนาสมรรถนะเพ่ือการจัดการเรียนรู
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหผูเรียนมีทักษะแหงศตวรรษท่ี 21   
   2.5.2 รอยละ 90 ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย และครูกลุมสาระการเรียนรูการงาน
อาชีพทุกคน จํานวน 35 โรงเรียน ไดรับการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคนิควิธีการจัดการเรียนรูให
ผูเรียนมีทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 เพ่ืออาชีพและการมีงานทํา 
   2.5.3 รอยละ 90 ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย และครูกลุมสาระการเรียนรูการงาน
อาชีพท่ีสมัครใจเขารวมโครงการ จํานวน 35 โรงเรียน ไดรับการเยี่ยมหองเรียน  
    2.5.4 รอยละ 50 ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย และครูกลุมสาระการเรียนรูการงาน
อาชีพทุกคน จํานวน 35 โรงเรียน ไดรับการสรางขวัญกําลังใจ และไดรับรางวัล 
    2.5.5 รอยละ 90 ครูไดรับการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาดาน
งานอาชีพและการทํางานอยางเปนระบบ 
   2.5.6 รอยละ 85 นักเรียนไดรับพัฒนาศักยภาพใหมีทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมข้ึน 
   2.5.7 รอยละ 85 ผูรับบริการมีความพึงพอใจ 
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2.6 การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวบงช้ีสภาพความสําเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใชวัด 

8.1 รอยละ 100 ครูหัวหนากลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย และครูหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 

การงานอาชีพทุกคน จํานวน 35 โรงเรียน  

ไดรับการพัฒนาสมรรถนะเพ่ือการจดัการเรยีนรู 

บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ใหผูเรียนมีทักษะแหงศตวรรษท่ี 21   

- ศึกษาเอกสาร 

ผลการประเมิน 

- ผลการประเมิน 

รอบสาม 

8.2 รอยละ 90 ครกูลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

และครูกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพทุกคน  

จํานวน 35 โรงเรียน ไดรับการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 

และเทคนิควิธีการจัดการเรียนรูใหผูเรียนมีทักษะ

แหงศตวรรษท่ี 21 เพ่ืออาชีพและการมีงานทํา 

- ตรวจสอบเอกสาร - แบบตรวจสอบ

เอกสาร 

8.3 รอยละ 90 ครูไดรับการนิเทศ กํากับ ติดตาม  

และประเมินผลการจัดการศึกษาดานงานอาชีพ 

และการทํางานอยางเปนระบบ 

- ประเมินจากผลการ

ปฏิบัติ และรองรอย 

- แบบสอบถาม 

- รองรอย 

8.4 รอยละ 85 นักเรียนไดรับพัฒนาศักยภาพใหมี

ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 และมีผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนเพ่ิมข้ึน 

- ประเมินจากผลการ

ปฏิบัติ และรองรอย 

- แบบสอบถาม 

- รองรอย 

8.5 รอยละ 85 ผูรับบริการมีความพึงพอใจ - สอบถามความคิดเห็น - แบบสอบถาม 

 2.7 กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน*   
   2.7.1 ผูบริหาร  
  2.7.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา   
  2.7.3 นักเรียน 
 2.8 ระยะเวลาดําเนินโครงการ* 
   ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
 2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินงบประมาณ 

     งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจาก สพม. มหาสารคาม แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย จํานวนเงิน 40,000 บาท รายละเอียดประกอบการใชจาย ดังนี้ 
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 2.9.1 กิจกรรมและการดําเนินการ 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ สถานท่ี 
1 การวางแผน  (Plan) 

   1.1 ศึกษาสภาพปจจุบัน/
ปญหา ศึกษาผลการดําเนินงาน
ในปท่ีผานมา 
   1.2 ศึกษาบริบทและสภาพ 
ความเปนไปได ในการพัฒนา
โครงการฯ 
   1.3 จัดทําโครงการฯ นําเสนอ
ผูบริหารเพ่ืออนุมัติดําเนิน
โครงการ 

 
1 ต.ค. 64  ถึง 
30 ธ.ค. 64 

 
นางนวพรรดิ์ นามพุทธา 
นางสาวธนาภา บุญครอบ 
นางสาวฐิตารีย วิลัยเลิศ 
 

 
สพม.มค 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

การปฏิบัติ  (Do) 
   2.1 ประชุมคณะทํางาน
เตรียมการมอบหมายภาระงาน
และจัดทําคูมือฯ  
   2.2 ดําเนินงานตามโครงการฯ  
        กิจกรรมท่ี 1  
           1) ประชุมหัวหนา 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
และการงานอาชีพจํานวน 1 วัน 
เพ่ือสะทอนผลการจัดการเรียนรู
ภาษาไทยและการงานอาชีพ 
และหาแนวทางการพัฒนาให
สอดคลองกับความตองการตาม
สถานการณปจจุบัน 
           2) จัดทําแผนพัฒนา
ครูผูสอนภาษาไทยและครูผูสอน
การงานอาชีพ        

 
1 ม.ค. 65  ถึง 
25 ม.ค. 65 
 
 
 
1–10 พ.ค. 65   
 
 
 
 
 
 
 
15–20 พ.ค. 65 
 
 

 
นางนวพรรดิ์ นามพุทธา 
นางสาวธนาภา บุญครอบ 
นางสาวฐิตารีย วิลัยเลิศ 
 
 
 
 
 

 
สพม.มค 
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ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ สถานท่ี 
 กิจกรรมท่ี 2 

     1) พัฒนาสมรรถนะคร ู
เพ่ือการจัดการเรียนรูบูรณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงใหผูเรียนมีทักษะแหง
ศตวรรษท่ี 21  
     2) พัฒนาสื่อ นวัตกรรม  
และเทคนิควิธีการการจัด 
การเรียนการสอนรูปแบบ
ออนไลน สําหรับครูภาษาไทย
และครูการงานอาชีพ 

 
25–30 พ.ค. 65 
 
 
 
1–10 มิ.ย. 65 

 

 
นางนวพรรดิ์ นามพุทธา 
นางสาวธนาภา บุญครอบ 
นางสาวฐิตารีย วิลัยเลิศ 
 

 

 
สพม.มค 

 
สพม.มค 

 
 
 

      3) พัฒนาการจัดการเรียน
การสอนท่ีสงผลใหนักเรียน 
เกิดทักษะการคิดวิเคราะห  
การเขียน และการคิดแกปญหา
อยางสรางสรรค (รูปแบบ 
ท่ีหลากหลายวิธี) 

11 มิ.ย. – 30 
ก.ย. 65 

 สพม.มค 

 กิจกรรมท่ี 3 
    1) เยี่ยมหองเรียนครูท่ีสมัคร
เขารวมโครงการ 
    2) สรางขวัญกําลังใจแกครู
ภาษาไทยและครูการงานอาชีพ 
       2.1) คัดเลือกครูจาก 
การเยี่ยมหองเรียน 
       2.2) การประกวดคลิป
การสอนครูภาษาไทยและครู
การงานอาชีพ 

 
11 มิ.ย. 65 ถึง 
30 ก.ย. 65 

 
นางนวพรรดิ์ นามพุทธา 
นางสาวธนาภา บุญครอบ 
นางสาวฐิตารีย วิลัยเลิศ 
 
 
 
 
 

 

3 ข้ันนิเทศติดตามผล (Check) 
    นิเทศติดตามการดําเนินงาน  
ใหเปนไปตามท่ีโครงการฯ 
กําหนด 

1 มิ.ย. 65  ถึง 
30 ส.ค. 65 
 

ผูอํานวยการกลุมนิเทศฯ 
นางสาวธนาภา บุญครอบ 
น.ส.ฐิตารีย  วิลัยเลิศ 

 

4 ข้ันสรุปและประเมินผล (Act) 
  4.1 สรุปประเมินโครงการ 
  4.2 จัดทํารายงานโครงการฯ  

25 – 30 ส.ค. 65 ผูอํานวยการกลุมนิเทศฯ 
นางสาวธนาภา บุญครอบ 
น.ส.ฐิตารีย  วิลัยเลิศ 

 

 

https://www.obec.go.th/archives/287568
https://www.obec.go.th/archives/287568
https://www.obec.go.th/archives/287568
https://www.obec.go.th/archives/287568
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 2.9.2 รายละเอียดการใชงบประมาณ 
 
 งบประมาณท้ังส้ิน 40,000 บาท โดยมีรายละเอียดการใชจาย ดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม งบประมาณ 
รายละเอียดการใชงบประมาณ 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
กิจกรรมท่ี 1  
 1. จัดประชุมหัวหนากลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย และการงานอาชีพ จํานวน 1 วัน 
เพ่ือสะทอนผลการจัดการเรียนรูภาษาไทย
และการงานอาชีพและหาแนวทางการพัฒนา
ใหสอดคลองกับความตองการตาม
สถานการณปจจุบัน 
 2. จัดทําแผนพัฒนาครูผูสอนภาษาไทย 
และครูการงานอาชีพ 

23,600    

1 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (125*30*2) 7,500 - 7,500  - 
2 คาอาหารกลางวัน (125*100*1) 12,500 - 12,500 - 
3 คาวิทยากร (600*6*1) 3,600 - 3,600 - 

รวมท้ังส้ิน 
ถัวจายทุกรายการ 

23,600 บาท 
(สองหม่ืนสามพันหกรอยบาทถวน) 

กิจกรรมท่ี 2 
    1. พัฒนาสมรรถนะครูเพ่ือการจัด 
การเรียนรูบรูณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงใหผูเรียนมีทักษะแหงศตวรรษท่ี 21  
    2. พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคนิค
วิธีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน 
สําหรับครูภาษาไทยและครูการงานอาชีพ 
    3. พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
ท่ีสงผลใหนักเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห  
การเขียน และการคิดแกปญหาอยาง 
สรางสรรค (รูปแบบท่ีหลากหลายวิธี) 

11,200    

1 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (25*30*2) 1,500 - 1,500  - 
2 คาอาหารกลางวัน (25*100*1) 2,500 - 2,500 - 
3 คาวิทยากร (600*6*2) 7,200 - 7,200 - 

รวมท้ังส้ิน 
ถัวจายทุกรายการ 

11,200 บาท 
(หนึ่งหม่ืนหนึ่งพันสองรอยบาทถวน) 

https://www.obec.go.th/archives/287568
https://www.obec.go.th/archives/287568
https://www.obec.go.th/archives/287568
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ตอ 

ท่ี กิจกรรม งบประมาณ 
รายละเอียดการใชงบประมาณ 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
กิจกรรมท่ี 3 
    1. เยี่ยมหองเรียนครูท่ีสมัครเขารวม
โครงการ 
    2. สรางขวัญกําลังใจแกครูภาษาไทย 
และครูการงานอาชีพ 
       2.1 คัดเลือกครูจากการเยี่ยมหองเรียน 
       2.2 การประกวดคลิปการสอน 
ครูภาษาไทยและครูการงานอาชีพ 

5,200    

รวมท้ังส้ิน 
ถัวจายทุกรายการ 

5,200 บาท 
(หาพันสองรอยบาทถวน) 

กิจกรรมท่ี 4 นิเทศติดตามการดําเนินงาน  
ใหเปนไปตามท่ีโครงการฯ กําหนด 

- - - - 

รวมท้ังส้ิน 
ถัวจายทุกรายการ 

 
(ใชงบการนิเทศ ติดตามฯ ตามปกติ) 

กิจกรรมท่ี 5 สรปุประเมินโครงการ 
และจัดทํารายงานโครงการฯ 

- - - - 

รวมท้ังส้ิน 
ถัวจายทุกรายการ 

 
(ไมใชงบประมาณ) 

2.9.3 แผนการใชจายงบประมาณ* 

ปงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
พ.ศ.  ..2565......   23,600  
พ.ศ.  ..2565......   11,200  
พ.ศ.  ..2565......   5,200  
รวม   40,000  
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โครงการ การพัฒนาครูผูสอนวิทยาการคํานวณบูรณาการประวัติศาสตร 
ระดับมธัยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
หนวยงานรับผิดชอบ  กลุมงานพัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา 
                      กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม. มหาสารคาม 
ผูติดตอประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกุล  นางสาวนงลักษณ  มีแกว   โทรศัพท  092-6831645 
ชื่อ – นามสกุล  นางดวงใจ  จําปาทอง   โทรศัพท  097-3205019 
E-mail  meekaew.nong@gmail.com  
ลักษณะโครงการ* 

         โครงการท่ีใชงบประมาณ        โครงการท่ีไมใชงบประมาณ 

วิธีการดําเนินงาน* 

        ดําเนินการเอง                    จัดจาง 

สวนที่  1  ความเช่ือมโยง กับแผนในระดับตางๆ  
  1.1  ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
   1)   ยุทธศาสตรชาติ ดานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
        (1) เปาหมาย   
      1. คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
    (2) ประเด็นยุทธศาสตร  การพัฒนาการเรียนรู 
    (3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ  โครงการท่ีจัดทํานี้มีความสอดคลองกับ 
ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย ประเด็นการปฏิรูปการเรียนรูแบบพลิกโฉม 
การเปลี่ยนโฉมบทบาทครูใหเปนครูยุคใหม โดยใหความรูแกครูผูสอนและผูบุคลากรทางการศึกษา
เก่ียวกับ 1) ความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร 2) การนําสื่อดิจิทัลเพ่ือการศึกษาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช
ในการจัดการเรียนรู 3) การนําดิจิทัลแพลตฟอรมมาใชสนับสนุนภารกิจดานการบริหารจัดการศึกษา 
เปาหมาย เพ่ือใหครูและบุคลากรทางการศึกษาเขารวมโครงการมีความรู ความสามารถ เปนคนดี คน
เกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

 1.2  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับท่ี 2) 
   1)   แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น  การพัฒนาการเรียนรู 
         (1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 
     เปาหมายท่ี   1. คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มี
ทักษะท่ีจําเปนของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับ
ผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
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    การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ คนไทยไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
มีทักษะการเรียนรู และทักษะท่ีจําเปนของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเขาถึงการเรียนรูอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิตดีข้ึน 

   (2) แผนยอยของแผนแมบทฯ  แผนยอยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21แนวทางการพัฒนา  
    เปาหมายของแผนยอย  คนไทยไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มี 
ทักษะการเรียนรู และทักษะท่ีจําเปนของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเขาถึงการเรียนรูอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิตดีข้ึน 
    การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ คนไทยไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู และทักษะท่ีจําเปนของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเขาถึงการเรียนรู
อยางตอเนื่องตลอดชีวิตดีข้ึน 
 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 
  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป  แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา 
  2) ข้ันตอนการดําเนินงาน  7. การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูโดยการพลิกโฉมดวย
ระบบดิจิทัล (Digitalization for Educational and Learning Reform) 
  3)กิจกรรม 7.3 การพัฒนาความเปนพลเมืองดิจิทัล (digital citizenship) ในดานความ
ฉลาดรูดิจิทัล (digital literacy) ความฉลาดรูสารสนเทศ (information literacy)ความฉลาดรูสื่อ 
(media literacy) เ พ่ือการรูวิธีการเรียนรู  ( learning how to learn) ในการเรียนรูตลอดชีวิต 
ตลอดจนการมีพฤติกรรมท่ีสะทอนการรูกติกา มารยาท จริยธรรมเก่ียวกับการใชสื่อและการสื่อสาร
บนอินเทอรเน็ต 
  4) เปาหมายกิจกรรม 
     1. เพ่ือพัฒนาระบบดิจิทัลแพลตฟอรมเพ่ือการเรียนรูแหงชาติ (National Digital 
Learning Platform) ในการปรับเปลี่ยนระบบการศึกษา สรางคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ํา และสราง
ความสามารถในการแขงขัน เพ่ือใหกาวกระโดดทันกับพัฒนาการในโลก ตามแผนยุทธศาสตรชาติใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยมีเปาหมายจําเพาะ ดังนี้ (1) เพ่ือใชประโยชนจากแหลงขอมูลความรู
ตาง ๆ ท่ีมีอยูและจะมีการสรางข้ึนตอไป ท้ังในประเทศ และตางประเทศ ใหสามารถใชประโยชนได
อยางกวางขวางและท่ัวถึง ท้ังเปนท่ีรวบรวมขอมูลสื่อการเรียนรูเดิมท่ีมีอยูแลว(2) เปนกลไกในการ
รวบรวม คัดกรอง พัฒนาสื่อการเรียนรูท่ีมีคุณภาพ ใหอยูในรูปแบบท่ีสามารถใชประโยชนไดอยาง
กวางขวาง และท่ัวถึงตลอดจนมีกลไกในการเขาถึงและคัดเลือกสิ่งท่ีตองการไดโดยงาย(3) เปนเวทีท่ีมี
การเขามาแลกเปลี่ยนเรียนรูในลักษณะชุมชน นําไปสูการเปดโอกาสใหทุกคนเขามาเรียนซ่ึงจะลด
ความเหลื่อมล้ํา และนําแหลงขอมูลสื่อการเรียนรูใหมเขามาได และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน 
ตลอดจนเปนเวทีท่ีมีการใหบริการเพ่ือการเรียนรู (service) ตางๆ(4) เพ่ือเรงรัดแกปญหาความเหลื่อม
ล้ําและสรางเสริมคุณภาพการศึกษา ท้ังระบบการศึกษาโดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับผูท่ีอยูในทองถ่ิน
หางไกล หรือผูดอยโอกาส หรือผูท่ีมีความจําเปนพิเศษ อันเปนการสรางพลังใหกับผูเรียน ครู และ
โรงเรียน (5) เพ่ือพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา ใหสามารถปรับบทบาทใหเปน
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ผูอํานวยการเรียนรู (facilitator) โดยเนนใหผูเรียนมีวิธีหาความรูในโลกแหงความรูอันมากมาย
มหาศาล ใหเทาทันกับความเปลี่ยนแปลงของยุคดิจิทัลในศตวรรษท่ี 21 
 1.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 
  1) วัตถุประสงคท่ี ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
  2) เปาหมายรวมท่ี เปาหมายท่ี 3 คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมี
ความสามารถ เรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง 
  3) ยุทธศาสตรท่ี ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
  (3.1) เปาหมายระดับยุทธศาสตรท่ี  3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 
  (3.2) แนวทางการพัฒนาท่ี  จัดทําสื่อการเรียนรูท่ีเปนสื่ออิเล็กทรอนิกสและสามารถใชงาน
ผานระบบอุปกรณสื่อสารเคลื่อนท่ีใหคนทุกกลุมสามารถเขาถึงไดงาย สะดวก ท่ัวถึง ไมจํากัดเวลาและ
สถานท่ี และใชมาตรการทางภาษีจูงใจใหภาคเอกชนผลิตหนังสือ 
 แผนระดับท่ี 3 (ตามมติ ครม. วันท่ี 4 ธันวาคม 2560) 
         1. นโยบายและจุดเนนกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณป พ.ศ. 2565    
   จุดเนนท่ี การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 
  2. นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานป พ.ศ. 2565   
   นโยบายท่ี – มุงเนนการพัฒนาโรงเรียนควบคูกับการพัฒนาครู -พัฒนาแพลตฟอรมการ
เรียนรูผานระบบดิจิทัล 
  3. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   เรื่อง แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล* 
นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

ตอบแบบรายงาน    
 KRS  ตัวช้ีวัด  1 
 PMQA  ตัวช้ีวัด ..................... 
 มาตรฐานสํานักงานเขต  ตัวช้ีวัด ..................... 
 eMES  ตัวช้ีวัด ..................... 
 ITA  ตัวช้ีวัด ..................... 
 ARS  ตัวช้ีวัด ..................... 

สวนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
 2.1 หลักการและเหตุผล 
 

  ปจจุบันการพัฒนาดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารไดนํามาใชเปนเครื่องมือชวยใน
การทํางาน การศึกษา การเรียนรูใหมีประสิทธิภาพและสะดวกสบายมากข้ึน การเรียนรูเก่ียวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีผานมาอาจไมเพียงพอสําหรับการดําเนินชีวิตในยุคเศรษฐกิจ
ดิจิทัลท่ีตองมีพ้ืนฐานความรูและทักษะเพ่ือแกปญหาในชีวิตจริงหรือพัฒนานวัตกรรม และใช
ทรัพยากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการสรางองคความรูหรือสรางมูลคาใหเกิดข้ึน
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ไดอยางสรางสรรค วิทยาการคํานวณ (Computing science) ซ่ึงอยู ในกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร เปนวิชาใหมภาคบังคับท่ีประกาศใชตั้งแตป 2561 โดยเปนวิชาท่ีมุงเนนการเรียนการ
สอนใหเด็กสามารถคิดเชิงคํานวณ (Computational Thinking) มีความพ้ืนฐานความรูดานเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) และมีพ้ืนฐานการรูเทาทันสื่อและขาวสาร (Media and Information 
Literacy) ซ่ึงการเรียนวิชาการคํานวณ จะไมจํากัดอยูเพียงแคการคิดใหเหมือนคอมพิวเตอรเทานั้น 
และไมไดจํากัดอยูเพียงการคิดในศาสตรของนักวิทยาการคอมพิวเตอร แตจะเปนกระบวนการ
ความคิดเชิงวิเคราะหเพ่ือนํามาใชแกปญหาของมนุษย โดยเปนการสั่งใหคอมพิวเตอรทํางานและชวย
แกไขปญหาตามท่ีเราตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคํานวณ 
มีเปาหมายท่ีสําคัญในการพัฒนาผูเรียนกลาวคือเพ่ือใหผูเรียนมีความสามารถใชทักษะการคิดเชิง
คํานวณในการคิดวิเคราะห แกปญหาอยางเปนข้ันตอนและเปนระบบ มีทักษะในการคนหาขอมูลหรือ
สารสนเทศ ประเมิน จัดการ วิเคราะห สังเคราะห และนําสารสนเทศไปใชในการแกปญหา เสามารถ
ประยุกตใชความรูดานวิทยาการคอมพิวเตอร สื่อดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการ
แกปญหาในชีวิตจริง การทํางานรวมกันอยางสรางสรรคเพ่ือประโยชนตอตนเองหรือสังคม และ
สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางปลอดภัย รูเทาทัน มีความรับผิดชอบมีจริยธรรม 
ดังนั้น การจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ จึงมีวัตถุประสงคสําคัญเพ่ือสงเสริมการเรียนรูการคิดอยาง
เปนระบบ และกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูดานดิจิทัลเทคโนโลยีตาง ๆ เพ่ือเขาถึงเยาวชนไทยท่ัว
ประเทศ และลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา อีกท้ังยังตระหนักในความสําคัญของการเรียนรูดาน
วิทยาการคอมพิวเตอรและการจัดการสอนโคดดิ้ง รวมท้ังเปดพ้ืนท่ีการเรียนรูผานการลงมือทําเพ่ือ
สรางสรรคนวัตกรรมใหม ๆ  
   สังคมโลกในปจจุบันมีความเจริญกาวหนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทําใหมนุษยสามารถ
รับรูขอมูลขาวสารท่ีไรพรมแดนไดสะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึนการจัดการศึกษาจึงจําเปนตองปรับเปลี่ยน
ใหทันกับการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมเพ่ือใหผูเรียนเปนพลเมืองท่ีดีสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี
ความสุข ดังนั้นครูสังคมศึกษาตองศึกษา คนควา พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูสมํ่าเสมอ โดยการ
ใชบทเรียนท่ีเกิดข้ึนในอดีตเปนกรณีศึกษาจากการสรางบรรยากาศเรียนรูท่ีสนุกสนานทาทายผูเรียน 
สงเสริมใหผูเรียนเขาใจวัฒนธรรมอันเปนรากเหงาท่ีดีงาม มองเห็นคุณคาในตนเองและผูอ่ืนในสังคมท่ี
หลากหลาย มีความรักชาติรักแผนดิน ไมหลงลืมบรรพบุรุษเปนพลเมืองดี มีสํานึกท่ีดีตอความเปนชาติ
ไทย และภูมิใจในความเปนไทยท่ีจะธํารงรักษาตอไปในอนาคต 
  การพัฒนาบทเรียนรวมกัน (Lesson Study) เปนแนวคิดและกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครู 
(Professional Development) ท่ีมุงเนนการทํางานศึกษาวิจัยรวมกันของกลุมครูและผูท่ีเก่ียวของใน
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรูของผูเรยีนในบริบทการทางานจริงในชัน้เรียนและ
สถานศึกษาของตนอยางเปนระบบและตอเนื่องในระยะยาว ท้ังนี้ เพ่ือพัฒนาตนเอง เพ่ือพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน และเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนไปพรอมกัน การพัฒนาบทเรียนรวมกันเปน
แนวคิดการพัฒนาครูวิชาชีพท่ีวาดวยการพัฒนาตนเองของครู ในบริบทการทํางานจริงในชั้นเรียนและ
สถานศึกษาของตน ผานการทํางานแบบรวมมือรวมพลังของกลุมครู ซ่ึงดําเนินงานโดยรวมกันเลือก
บทเรียนท่ีตองการสอนมาศึกษาวิจัยตามข้ันตอนของ “กระบวนการพัฒนาบทเรียนรวมกัน (Lesson 
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Study Process)” จนไดบทเรียนท่ีมีคุณภาพ สามารถพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนไดจริง รวมท้ังครู
เกิดการเรียนรูจากการพัฒนาบทเรียนนั้นดวย (ราชบัณฑิตยสถาน, 2551: 263)  
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม เห็นความสําคัญดังกลาวจึงไดจัดทํา
โครงการ การพัฒนาครูผูสอนวิทยาการคํานวณบูรณาการประวัติศาสตร ระดับมัธยมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ดวยกระบวนการพัฒนาบทเรียนรวมกัน 
(Lesson Study)  ข้ึน เพ่ือพัฒนาครูใหมีความรู ความเขาใจในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู
วิทยาการคํานวณ ผานกระบวนการพัฒนาบทเรียนรวมกันเพ่ือรวมพัฒนาการจัดการเรียนรูอยางเปน
ระบบ  
 2.2 วัตถุประสงค 
   2.2.1 เพ่ือพัฒนาครูผูสอนวิทยาการคํานวณระดับมัธยมศึกษาบูรณาการประวัติศาสตร สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ใหมีความรูความเขาใจในการออกแบบกิจกรรม
การเรียนรูผานกระบวนการพัฒนาบทเรียนรวมกัน (Lesson study) 
  2.2.2 เพ่ือนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณบูรณาการ
ประวัติศาสตร ระดับมัธยมศึกษาของครูในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
ภายใตกระบวนการพัฒนาบทเรียนรวมกัน (Lesson study)  
  2.2.3 เพ่ือนําเสนอผลงานท่ีมีวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (BP) เก่ียวกับการพัฒนาการจัดการเรียนรู
วิทยาการคํานวณบูรณาการประวัติศาสตร ระดับมัธยมศึกษาของครูในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามในงานตลาดวิชาการ  
  2.3 เปาหมายโครงการ 
  2.3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 
    1) ครูในสังกัดสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม จํานวน  
35 แหง รอยละ 80 มีการสงเสริมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณบูรณาการ
ประวัติศาสตร ผานกระบวนการพัฒนาบทเรียนรวมกัน (Lesson study) 
   2) ผูบริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก มีการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการ
พัฒนาครูรอยละ 80 ภายใตสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ผาน
กระบวนการพัฒนาบทเรียนรวมกัน (Lesson study) 
   3) ครู และบุคลากรทางการศึกษา และโรงเรียนภายใตสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษามหาสารคาม รอยละ 80  มีผลงานวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) เก่ียวกับการ
สง เสริมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู วิทยาการคํานวณบูรณาการประวัติศาสตร  ผาน
กระบวนการพัฒนาบทเรียนรวมกัน (Lesson study) 

 2.3.2  เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 
   1) ครูในสังกัดสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ไดรับการพัฒนา 
การสงเสริมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณบูรณาการประวัติศาสตร ผาน
กระบวนการพัฒนาบทเรียนรวมกัน (Lesson study) 
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   2) ผูบริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก มีการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการ
พัฒนาครู ภายใตสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ดวยกระบวนการ 
Lesson study 
   3) ครู และบุคลากรทางการศึกษา และโรงเรียนภายใตสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษามหาสารคาม มีผลงานวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลศิ (Best Practice) ดานการสงเสริมพัฒนาทักษะ
การจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณบูรณาการประวัติศาสตร ผานกระบวนการพัฒนาบทเรียนรวมกัน 
(Lesson study) 
 2.4 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ    
   2.4.1 ครูผูสอนวิทยาการคํานวณระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษามหาสารคาม ให มีความรูความเขาใจในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูผาน
กระบวนการพัฒนาบทเรียนรวมกัน (Lesson study) 
   2.4.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู ความเขาใจในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู
วิทยาการคํานวณผานกระบวนการศึกษาชั้นเรียนรวมกัน และสามารถนําไปประยุกตใชในกิจกรรม
การเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ 
  2.4.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับรางวัลสูงสุดจากการสรางสรรคในการจัดการเรียนรู
วิทยาการคํานวณ  
   2.4.4 นักเรียนมีทักษะการออกแบบสรางสรรคชิ้นงานผานการกระบวนการเรียนรูวิทยาการ
คํานวณเพ่ือพัฒนาผูสรางนวัตกรรมท่ีมีประสิทธิภาพ 

 2.5  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ (KPIs) 
  2.5.1   เชิงปริมาณ 
    1) ครูในสังกัดสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม จํานวน  
35 แหง รอยละ 80 มีการสงเสริมพัฒนาครูใหมีทักษะการจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณบูรณาการ
ประวัติศาสตร ผานกระบวนการพัฒนาบทเรียนรวมกัน (Lesson study) 
   2) ผูบริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก มีการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการ
พัฒนาครูรอยละ 80 ภายใตสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ดานการ
สง เสริมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู วิทยาการคํานวณบูรณาการประวัติศาสตร  ผาน
กระบวนการพัฒนาบทเรียนรวมกัน (Lesson study) 
   3) ครู และบุคลากรทางการศึกษา และโรงเรียนภายใตสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษามหาสารคาม รอยละ 80  มีผลงานวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) เก่ียวกับการ
สง เสริมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู วิทยาการคํานวณบูรณาการประวัติศาสตร  ผาน
กระบวนการพัฒนาบทเรียนรวมกัน (Lesson study) 
  2.5.2  เชิงคุณภาพ 
   1) ครูในสังกัดสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ไดรับการ
สง เสริมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู วิทยาการคํานวณบูรณาการประวัติศาสตร  ผาน
กระบวนการพัฒนาบทเรียนรวมกัน (Lesson study) เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 
อยางมีประสิทธิภาพ 
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    2) ผูบริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก มีการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการ
พัฒนาครู ภายใตสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ตามกรอบแนวคิด การ
สง เสริมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู วิทยาการคํานวณบูรณาการประวัติศาสตร  ผาน
กระบวนการพัฒนาบทเรียนรวมกัน (Lesson study) เพ่ือใหครูมีทักษะการจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริม
ใหผูเรียนมีทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 อยางมีประสิทธิภาพ 
   3) ครู และบุคลากรทางการศึกษา และโรงเรียนภายใตสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษามหาสารคาม มีผลงานวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) เก่ียวกับการสงเสริมพัฒนา
ทักษะการจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณบูรณาการประวัติศาสตร ผานกระบวนการพัฒนาบทเรียน
รวมกัน (Lesson study) เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 
 2.6 การติดตามประเมินผล 

ตัวบงช้ีสภาพความความสําเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 
ตัวบงช้ีท่ี 1 รอยละ 100 มีการสงเสริมการเรียนรู 
เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณของ
ผูเรียน 
ตัวบงช้ีท่ี 2 รอยละ 100 มีการพัฒนาการจัดการเรียนรู
วิทยาการคํานวณยุคไทยแลนด 4.0 ดวย
กระบวนการพัฒนาบทเรียนรวมกัน 
ตัวบงช้ีท่ี 3 รอยละ 100 มีการสงเสริมและพัฒนาครู 
ท้ังระบบสูการเปนครูมืออาชีพ 

ตัวช้ีวัดท่ี 4 รอยละ 100 ของผูบริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา มีความพึงพอใจ 

1. สังเกต 
2. การสอบถาม 
3. การประเมินผล 
4. การนิเทศ ติดตาม 

1. แบบสังเกต 
2. แบบสอบถาม 
3. แบบประเมินผล 
4. แบบนิเทศ ติดตาม 

  
 2.7  กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 
  2.7.1 ผูบริหาร 
  2.7.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  2.7.3 นักเรียน 
  2.7.4 ผูปกครองนักเรียน 
 2.8  ระยะเวลาดําเนินโครงการ  ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

 2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินงบประมาณ 

 งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจาก สพม. มหาสารคามแผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย  จํานวนเงิน...20,000...บาท    รายละเอียดประกอบการใชจาย ดังนี้ 
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 2.10.1 กิจกรรมและการดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
1 การวางแผน (P) 

1.1 แตงตั้งคณะทํางานเพ่ือวิเคราะหและจัดทํา
รายละเอียดโครงการวิจัย 
1.2 ประชุมวางแผนการดําเนินงานตามกิจกรรม 
ท่ีกําหนด  

 
มกราคม 2565 

 
น.ส.นงลักษณ มีแกว 
นางดวงใจ จําปาทอง 
 

2 การปฏิบัติ (D) 
2.1 จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานและจัดทํา
คูมือการพัฒนาครูผูสอนในการจัดการเรียนรู
วิทยาการคํานวณบูรณาการประวัติศาสตร ดวย
กระบวนการพัฒนาบทเรียนรวมกัน (Lesson 
study) 

 
กุมภาพันธ 2565 

 
น.ส.นงลักษณ มีแกว 
นางดวงใจ จําปาทอง 
 

 2.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูผูสอนใน
การจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณบูรณาการ
ประวัติศาสตร ดวยกระบวนการพัฒนาบทเรียน
รวมกัน (Lesson study) 
กลุมเปาหมาย ไดแก ครูแกนนําวิชาวิทยาการ
คํานวณ จํานวน 35 โรงเรียน ๆ ละ 1 คน และ
คณะกรรมการดําเนินงาน จํานวน 5 คน รวมท้ังสิ้น
จํานวน 40 คน 

มีนาคม 2565 น.ส.นงลักษณ มีแกว 
นางดวงใจ จําปาทอง 
 

 2.3 ประเมินผลงานท่ีมีวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (BP) 
เก่ียวกับการพัฒนาครูผูสอนในการจัดการเรียนรู
วิทยาการคํานวณบูรณาการประวัติศาสตร ดวย
กระบวนการพัฒนาบทเรียนรวมกัน (Lesson 
study)    
   2.3.1 ดําเนินประเมินคัดเลือกโรงเรียนท่ีมี 
วิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (BP) จํานวน 3 รางวัล 
   2.3.2 ประกาศผลการประกวดและมอบรางวัล 
ครูผูสอนยอดเยี่ยม ท่ีมีผลงานการพัฒนาครูผูสอน
ในการจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณบูรณาการ
ประวัติศาสตร ดวยกระบวนการพัฒนาบทเรียน
รวมกัน (Lesson study) 

กันยายน 2565 น.ส.นงลักษณ มีแกว 
นางดวงใจ จําปาทอง 
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ตอ 
ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
3 การติดตาม ตรวจสอบ  (C) 

   นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนา
ครูผูสอนในการจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ
บูรณาการประวัติศาสตร ดวยกระบวนการพัฒนา
บทเรียนรวมกัน (Lesson study)  

มิถุนายน -  
สิงหาคม 2565 

น.ส.นงลักษณ มีแกว 
นางดวงใจ จําปาทอง 
 

4 การปรับปรุง  (A) 
สรุปผลและรายงานการดําเนินงาน โครงการพัฒนา
ครูผูสอนในการจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ
บูรณาการประวัติศาสตร ดวยกระบวนการพัฒนา
บทเรียนรวมกัน (Lesson study) 
 

ตุลาคม 2565 น.ส.นงลักษณ มีแกว 
นางดวงใจ จําปาทอง 
 

 2.10.2 รายละเอียดการใชงบประมาณ งบประมาณท้ังส้ิน 20,000 บาท โดยมีรายละเอียดการ
ใชจาย ดังนี้  

ท่ี กิจกรรม งบประมาณ 
รายละเอียดการใชงบประมาณ 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
กิจกรรมท่ี 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การ
พัฒนาครูผูสอนวิทยาการคํานวณบูรณาการ
ประวัติศาสตร ระดับมัธยมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคามดวยกระบวนการพัฒนาบทเรียน
รวมกัน (Lesson Study)   
กลุมเปาหมาย ไดแก ครูผูสอนวิทยาการ
คํานวณ จํานวน 35 โรงเรียน ๆ ละ 1 คน  
จํานวน 35 คน และคณะกรรมการดําเนินงาน 
จํานวน 15 คน รวมท้ังสิ้นจํานวน 50 คน 
จํานวน 2 วัน 

    

1.คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (50*30*2)*2 6,000 - 6,000 - 
2.คาอาหารกลางวัน (50*100*1)*2 10,000 - 10,000 - 
3.คาวิทยากร (ชั่วโมงละ 600 บาท) 1 คน* 6 
ชั่วโมง 

3,600 3,600 - - 

3.คาเอกสารคูมือ 400 - - 400 
กิจกรรมท่ี 2 นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณของ
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ท่ี กิจกรรม งบประมาณ 
รายละเอียดการใชงบประมาณ 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
ครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษามหาสารคาม จํานวน 35 โรงเรียน 

รวมท้ังส้ิน 
ถัวจายทุกรายการ 

 

(ใชงบการนิเทศ ติดตามฯ ตามปกติ) 

กิจกรรมท่ี 3 นําเสนอผลงานท่ีมีวิธีปฏิบัติ 
ท่ีเปนเลิศ (BP) เก่ียวกับการจัดการเรียนรู
วิทยาการคํานวณ ในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามใน
งานตลาดนัดวิชาการเพ่ือเปนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู และสรุปผลการดําเนินงานมอบโล
รางวัล ยกยองเชิดชูเกียรติเพ่ือเปนการสราง
ขวัญกําลังใจใหพัฒนางานตอไป 

  
 
 
 

  
 
 
 
 

รวมท้ังส้ิน (ถัวจายทุกรายการ) 20,000 
(สองหม่ืนบาทถวน) 

 
2.10.3 แผนการใชจายเงินงบประมาณ (ไตรมาส) 

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสท่ี 

1/2565 

ไตรมาสท่ี 

2/2565 

ไตรมาสท่ี 

3/2565 

ไตรมาสท่ี 

4/2565 

กิจกรรมท่ี 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
การพัฒนาครูผูสอนวิทยาการคํานวณ
บูรณาการประวัติศาสตร ระดับ
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
ดวยกระบวนการพัฒนาบทเรียน
รวมกัน (Lesson Study)   

 20,000   20,000 

กิจกรรมท่ี 2 นิเทศ ติดตาม และ

ประเมินผลการจัดการเรียนรู

วิทยาการคํานวณของครูผูสอน สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษามหาสารคาม จํานวน 35 

โรงเรียน 
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แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสท่ี 

1/2565 

ไตรมาสท่ี 

2/2565 

ไตรมาสท่ี 

3/2565 

ไตรมาสท่ี 

4/2565 

กิจกรรมท่ี 3 นําเสนอผลงานท่ีมีวิธี

ปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (BP) เก่ียวกับการ

จัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ ใน

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

ในงานตลาดนัดวิชาการเพ่ือเปนการ

แลกเปลีย่นเรียนรู และสรุปผลการ

ดําเนินงานมอบโลรางวัล ยกยองเชิด

ชูเกียรติเพ่ือเปนการสรางขวัญ

กําลังใจใหพัฒนางานตอไป 

     

รวม  20,000   20,000 
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โครงการ การพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมี
ทักษะ แหงศตวรรษท่ี 21 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษามหาสารคาม ดวยกรอบแนวคิด การบูรณาการความรู  
ความสามารถ ทักษะ การผสมผสานในการใชสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี
(Technological Pedagogical and Content Knowledge: TPACK) 
หนวยงานรับผิดชอบ  กลุมงานพัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา 
     กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม. มหาสารคาม 
ผูติดตอประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกุล  นางสาวนงลักษณ  มีแกว   โทรศัพท  092-6831645 
ชื่อ – นามสกุล  นางสาวฐิตารีย  วิลัยเลิศ   โทรศัพท  092-6831645 
E-mail  meekaew.nong@gmail.com  
ลักษณะโครงการ* 

         โครงการท่ีใชงบประมาณ        โครงการท่ีไมใชงบประมาณ 

วิธีการดําเนินงาน* 

        ดําเนินการเอง                    จัดจาง 

สวนที่  1  ความเช่ือมโยง กับแผนในระดับตางๆ  
 1.1  ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
  1)   ยุทธศาสตรชาติ ดานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
   (1) เปาหมาย  1. คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
    (2) ประเด็นยุทธศาสตร  การพัฒนาการเรียนรู 
    (3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ  โครงการท่ีจัดทํานี้มีความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย ประเด็นการปฏิรูปการเรียนรูแบบพลิกโฉม 
การเปลี่ยนโฉมบทบาทครูใหเปนครูยุคใหม โดยใหความรูแกครูผูสอนและผูบุคลากรทางการศึกษา
เก่ียวกับ 1) ความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร 2) การนําสื่อดิจิทัลเพ่ือการศึกษาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช
ในการจัดการเรียนรู 3) การนําดิจิทัลแพลตฟอรมมาใชสนับสนุนภารกิจดานการบริหารจัดการศึกษา 
เปาหมาย เพ่ือใหครูและบุคลากรทางการศึกษาเขารวมโครงการมีความรู ความสามารถ เปนคนดี คน
เกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

 1.2  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับท่ี 2) 
  1)   แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น  การพัฒนาการเรียนรู 
   (1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 
    เปาหมายท่ี   1. คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มีทักษะท่ี
จําเปนของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอ่ืนได
อยางมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

mailto:meekaew.nong@gmail.com
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    การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ  คนไทยไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
มีทักษะการเรียนรู และทักษะท่ีจําเปนของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเขาถึงการเรียนรูอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิตดีข้ึน 
   (2) แผนยอยของแผนแมบทฯ  แผนยอยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21แนวทางการพัฒนา  
    เปาหมายของแผนยอย  คนไทยไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการ
เรียนรู และทักษะท่ีจําเปนของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเขาถึงการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตดี
ข้ึน 
    การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ คนไทยไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู และทักษะท่ีจําเปนของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเขาถึงการเรียนรู
อยางตอเนื่องตลอดชีวิตดีข้ึน 
 1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 
  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป  แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา 
  2) ข้ันตอนการดําเนินงาน  7. การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูโดยการพลิกโฉมดวยระบบ
ดิจิทัล (Digitalization for Educational and Learning Reform) 
  3) กิจกรรม 7.3 การพัฒนาความเปนพลเมืองดิจิทัล (digital citizenship) ในดานความฉลาดรู
ดิจิทัล (digital literacy) ความฉลาดรูสารสนเทศ (information literacy)ความฉลาดรูสื่อ (media 
literacy) เพ่ือการรูวิธีการเรียนรู (learning how to learn) ในการเรียนรูตลอดชีวิต ตลอดจนการมี
พฤติกรรมท่ีสะทอนการรูกติกา มารยาท จริยธรรมเก่ียวกับการใชสื่อและการสื่อสารบนอินเทอรเน็ต 
  4) เปาหมายกิจกรรม 
    1. เพ่ือพัฒนาระบบดิจิทัลแพลตฟอรมเพ่ือการเรียนรูแหงชาติ (National Digital Learning 
Platform) ในการปรับเปลี่ยนระบบการศึกษา สรางคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ํา และสราง
ความสามารถในการแขงขัน เพ่ือใหกาวกระโดดทันกับพัฒนาการในโลก ตามแผนยุทธศาสตรชาติใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยมีเปาหมายจําเพาะ ดังนี้ (1) เพ่ือใชประโยชนจากแหลงขอมูลความรู
ตาง ๆ ท่ีมีอยูและจะมีการสรางข้ึนตอไป ท้ังในประเทศ และตางประเทศ ใหสามารถใชประโยชนได
อยางกวางขวางและท่ัวถึง ท้ังเปนท่ีรวบรวมขอมูลสื่อการเรียนรูเดิมท่ีมีอยูแลว(2) เปนกลไกในการ
รวบรวม คัดกรอง พัฒนาสื่อการเรียนรูท่ีมีคุณภาพ ใหอยูในรูปแบบท่ีสามารถใชประโยชนไดอยาง
กวางขวาง และท่ัวถึงตลอดจนมีกลไกในการเขาถึงและคัดเลือกสิ่งท่ีตองการไดโดยงาย(3) เปนเวทีท่ีมี
การเขามาแลกเปลี่ยนเรียนรูในลักษณะชุมชน นําไปสูการเปดโอกาสใหทุกคนเขามาเรียนซ่ึงจะลด
ความเหลื่อมล้ํา และนําแหลงขอมูลสื่อการเรียนรูใหมเขามาได และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน 
ตลอดจนเปนเวทีท่ีมีการใหบริการเพ่ือการเรียนรู (service) ตางๆ(4) เพ่ือเรงรัดแกปญหาความเหลื่อม
ล้ําและสรางเสริมคุณภาพการศึกษา ท้ังระบบการศึกษาโดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับผูท่ีอยูในทองถ่ิน
หางไกล หรือผูดอยโอกาส หรือผูท่ีมีความจําเปนพิเศษ อันเปนการสรางพลังใหกับผูเรียน ครู และ
โรงเรียน (5) เพ่ือพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา ใหสามารถปรับบทบาทใหเปน
ผูอํานวยการเรียนรู (facilitator) โดยเนนใหผูเรียนมีวิธีหาความรูในโลกแหงความรูอันมากมาย
มหาศาล ใหเทาทันกับความเปลี่ยนแปลงของยุคดิจิทัลในศตวรรษท่ี 21 
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 1.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 
  1) วัตถุประสงคท่ี ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
  2) เปาหมายรวมท่ี เปาหมายท่ี 3 คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมี
ความสามารถ เรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง 
  3) ยุทธศาสตรท่ี ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
   (3.1) เปาหมายระดับยุทธศาสตรท่ี 3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 
   (3.2) แนวทางการพัฒนาท่ี จัดทําสื่อการเรียนรูท่ีเปนสื่ออิเล็กทรอนิกสและสามารถใชงาน
ผานระบบอุปกรณสื่อสารเคลื่อนท่ีใหคนทุกกลุมสามารถเขาถึงไดงาย สะดวก ท่ัวถึง ไมจํากัดเวลาและ
สถานท่ี และใชมาตรการทางภาษีจูงใจใหภาคเอกชนผลิตหนังสือ 
แผนระดับท่ี 3 (ตามมติ ครม. วันท่ี 4 ธันวาคม 2560) 
         1. นโยบายและจุดเนนกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณป พ.ศ. 2565    
   จุดเนนท่ี การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 
  2. นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานป พ.ศ. 2565   
   นโยบายท่ี 
     - มุงเนนการพัฒนาโรงเรียนควบคูกับการพัฒนาครู 
     - พัฒนาแพลตฟอรมการเรียนรูผานระบบดิจิทัล 
  3. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  เรื่อง แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล* 
นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

ตอบแบบรายงาน    
 KRS  ตัวช้ีวัด  1 
 PMQA  ตัวช้ีวัด ..................... 
 มาตรฐานสํานักงานเขต  ตัวช้ีวัด ..................... 
 eMES  ตัวช้ีวัด ..................... 
 ITA  ตัวช้ีวัด ..................... 
 ARS  ตัวช้ีวัด ..................... 

สวนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

 2.1 หลักการและเหตุผล 
   ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ 
การเรียนรูของมนุษย โดยการนําระบบเครื่องมือสื่อสารตาง ๆ เชน ระบบโทรศัพท ระบบโทรทัศน เขา
กับระบบคอมพิวเตอรท่ีตอบโตกับผูใช ประกอบกับการใชแหลงความรูท่ีหลากหลายจะทําใหผูใช
สามารถเรียนรูสิ่งตาง ๆ ตามความสนใจ นอกจากนี้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารยังมีศักยภาพ
ในการลดขอจํากัดดานเวลาและระยะทาง สงผลใหการเปลี่ยนแปลงเรียนรูขอมูลขาวสารเกิดข้ึนไดทุก
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เวลาทุกสถานท่ี กอใหเกิดประโยชนตอการเรียนรูตลอดชีวิต ประกอบกับสถานการณในโลกปจจุบัน 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตาง ๆ ไดมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยูตลอดเวลา ทําใหโอกาสในการ
เรียนรูของนักเรียนและบุคลากรการศึกษาตองมีการปรับตัวอยางสมํ่าเสมอ เนื่องจากการศึกษาใน
ปจจุบันไมท่ัวถึงท้ังยังขาดแคลนงบประมาณ ขาดแคลนนักประดิษฐคิดคนเชิงนวัตกรรมในอนาคตฯลฯ 
จึงมีความจําเปนตองปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรูเพ่ือพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนดาน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีของประเทศ ซ่ึงการศึกษาไทยควรไดรับการพัฒนา เพ่ือ
ยกระดับการศึกษาในประเทศใหพัฒนาข้ึน โดยการประยุกตความรูทางวิทยาศาสตรและแขนงวิชาอ่ืน 
ๆ ท่ีเก่ียวกับการเรียนรูของมนุษยมาใชในการจัดการเรียนการสอน ดังนั้นถือวาเปนการออกแบบการ
เรียนการสอนเพ่ือใหสามารถจัดความรู ทักษะและเจตคติหรือการเรียนรูท้ังหลายใหแกผูเรียนอยางมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงเทคโนโลยีการสอนนี้ไดเขามามีสวนสําคัญในการพัฒนาการเรียนการสอนและ
กอใหเกิดวิธีการหรือแนวทางปฏิบัติใหมท่ีเรียกวา การจัดการเรียนรูดวยกรอบแนวคิด การบูรณาการ
ความรู ความสามารถ ทักษะการผสมผสานในการใชสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี (Technological 
Pedagogical and Content Knowledge:  TPACK)  ซ่ึ ง เปนการบูรณาการระหว างความรู ใน
เนื้อหาวิชา (Content Knowledge = CK) ความรูเก่ียวกับแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของ
ครูและวิธีการเรียนรูของผูเรียน (Pedagogical Knowledge = PK) และความรูเก่ียวกับเทคโนโลยีท่ี
นํามาใชในการสอนของครูและการเรียนรูของผูเรียน (Technological Knowledge = TK) ดังนั้น 
Technological Pedagogical Content and Knowledge (TPACK) จึงเปนความรูท่ีครูผูประกอบ
วิชาชีพชั้นสูงท้ังหลายใชในการประกอบวิชาชีพ  
   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ไดตระหนักถึงความสําคัญของการ
พัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรูดวยกรอบแนวคิด TPACK วาเปนกรอบแนวคิดท่ีสําคัญตอ
การพัฒนาครูมืออาชีพ เนื่องดวย TPACK เปนรูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยการนําความรู
ทางดานเทคโนโลยีและความสามารถในการบูรณาการเทคโนโลยีเขาไปกับความรูดานการสอนใน
เนื้อหาวิชาเฉพาะในปฏิบัติการสอนของครู ดังนั้น ในการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ
นอกจากครูตองมีความรูในเนื้อหาวิชาท่ีถูกตองแลวครูตองสามารถนําความรูความสามารถทางดาน
เทคโนโลยี ศาสตรการสอน ท่ีเหมาะสมกับธรรมชาติของวิชามาประยุกตใชในการจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหเปนไปตามเปาหมายของหลักสูตร ท่ีเปนสวนสําคัญในการพัฒนาผูเรียนใหมี
ทักษะในศตวรรษท่ี 21 ทําใหผูเรียนไดเรียนรูแบบเชื่อมโยงกับการปฏิบัติจริงกลาวคือชวยใหครู
สามารถจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมใหนักเรียนมีสมรรถนะท่ีจําเปนตามหลักสูตรและการเปลี่ยนแปลงของ
โลกในยุคปจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง การไดลงมือปฏิบัติจริงใหเกิดประสบการณตรงดวยตนเอง 
นักเรียนเรียนรูประสบการณท่ีเปนรูปธรรม ตามเนื้อหาสาระในหลักสูตรไดอยางลึกซ้ึงซ่ึงทักษะดาน
การสรางสรรคเทคโนโลยี และนวัตกรรม เปนทักษะท่ีสําคัญมากสําหรับการเรียนรูสูการพัฒนา
ประเทศไทยไปสูยุคของประเทศไทย 4.0 ดังนั้นสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
จึงไดจัดทําโครงการการพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะแหง
ศตวรรษท่ี 21 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ดวยกรอบ
แนวคิด การบูรณาการความรู ความสามารถ ทักษะการผสมผสานในการใชสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี
(Technological Pedagogical and Content Knowledge: TPACK) 



120 
 

2.2 วัตถุประสงค 
 

  2.2.1 เ พ่ือพัฒนาครู ในสั ง กัดสํ านักงานเขต พ้ืน ท่ีการ ศึกษา มัธยมศึกษามหาสารคาม  
ตามกรอบแนวคิด การบูรณาการความรู ความสามารถ ทักษะการผสมผสานในการใชสื่อนวัตกรรม
เทคโนโลยี(Technological Pedagogical and Content Knowledge: TPACK) เพ่ือใหครูมีทักษะ
การจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 
 2.2.2 เพ่ือนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาครูในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษามหาสารคาม ตามกรอบแนวคิด การบูรณาการความรู ความสามารถ ทักษะการผสมผสาน
ในการใชสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี  (Technological Pedagogical and Content Knowledge: 
TPACK) เพ่ือใหครูมีทักษะการจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 
 2.2.3  เพ่ือประเมินคัดเลือกผลงานท่ีมีวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) เก่ียวกับการพัฒนาครู
ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ตามกรอบแนวคิด การบูรณาการ
ความรู ความสามารถ ทักษะการผสมผสานในการใชสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี (Technological 
Pedagogical and Content Knowledge: TPACK) เพ่ือใหครูมีทักษะการจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริม
ใหผูเรียนมีทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 
2.3 เปาหมายโครงการ 
 2.3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 
   1) ครูในสังกัดสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม จํานวน  
35 แหง รอยละ 80 มีการสงเสริมพัฒนาครู ตามกรอบแนวคิด การบูรณาการความรู ความสามารถ 
ทักษะการผสมผสานในการใชสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี (Technological Pedagogical and Content 
Knowledge: TPACK) เพ่ือใหครูมีทักษะการจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะแหงศตวรรษ
ท่ี 21 
  2) ผูบริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก มีการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการ
พัฒนาครูรอยละ 80 ภายใตสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ตามกรอบ
แนวคิด การบูรณาการความรู ความสามารถ ทักษะการผสมผสานในการใชสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี 
(Technological Pedagogical and Content Knowledge: TPACK) เพ่ือใหครูมีทักษะการจัดการ
เรียนรูเพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 
  3) ครู และบุคลากรทางการศึกษา และโรงเรียนภายใตสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษามหาสารคาม รอยละ 80  มีผลงานวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) เก่ียวกับการ
จัดการเรียนรูตามกรอบแนวคิด การบูรณาการความรู ความสามารถ ทักษะการผสมผสานในการใชสื่อ
นวัตกรรมเทคโนโลยี (Technological Pedagogical and Content Knowledge: TPACK) เพ่ือ
สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 
 2.3.2  เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome)  
  1) ครูในสังกัดสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ไดรับการพัฒนา
ทักษะการจัดการเรียนรูตามกรอบแนวคิด การบูรณาการความรู ความสามารถ ทักษะการผสมผสาน
ในการใชสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี  (Technological Pedagogical and Content Knowledge: 
TPACK) เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 อยางมีประสิทธิภาพ 
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   2) ผูบริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก มีการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการ
พัฒนาครู ภายใตสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ตามกรอบแนวคิด 
การบูรณาการความรู ความสามารถ ทักษะการผสมผสานในการใชสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี 
(Technological Pedagogical and Content Knowledge: TPACK) เพ่ือใหครูมีทักษะการจัดการ
เรียนรูเพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 อยางมีประสิทธิภาพ 
  3) ครู และบุคลากรทางการศึกษา และโรงเรียนภายใตสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษามหาสารคาม มีผลงานวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) เก่ียวกับการจัดการเรียนรูตาม
กรอบแนวคิด การบูรณาการความรู ความสามารถ ทักษะการผสมผสานในการใชสื่อนวัตกรรม
เทคโนโลยี (Technological Pedagogical and Content Knowledge: TPACK) เพ่ือสงเสริมให
ผูเรียนมีทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 
 2.4 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ    
     1) ครูในสังกัดสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ไดรับการพัฒนา
ทักษะการจัดการเรียนรูตามกรอบแนวคิด การบูรณาการความรู ความสามารถ ทักษะการผสมผสาน
ในการใชสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี  (Technological Pedagogical and Content Knowledge: 
TPACK) เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 อยางมีประสิทธิภาพ 
   2) ผูบริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก มีการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการ
พัฒนาครู ภายใตสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ตามกรอบแนวคิด 
การบูรณาการความรู ความสามารถ ทักษะการผสมผสานในการใชสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี 
(Technological Pedagogical and Content Knowledge: TPACK) เพ่ือใหครูมีทักษะการจัดการ
เรียนรูเพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 อยางมีประสิทธิภาพ 
  3) ครู และบุคลากรทางการศึกษา และโรงเรียนภายใตสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษามหาสารคาม มีผลงานวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) เก่ียวกับการจัดการเรียนรูตาม
กรอบแนวคิด การบูรณาการความรู ความสามารถ ทักษะการผสมผสานในการใชสื่อนวัตกรรม
เทคโนโลยี (Technological Pedagogical and Content Knowledge: TPACK) เพ่ือสงเสริมให
ผูเรียนมีทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 
  4) เกิดชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) ท่ีสงเสริม
ใหเกิดการพัฒนาครูมีทักษะการจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ตาม
กรอบแนวคิด การบูรณาการความรู ความสามารถ ทักษะการผสมผสานในการใชสื่อนวัตกรรม
เทคโนโลยี (Technological Pedagogical and Content Knowledge: TPACK) 
 2.5  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ (KPIs) 
  2.5.1  เชิงปริมาณ 
     1) ครูในสังกัดสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม จํานวน  
35 แหง รอยละ 80 มีการสงเสริมพัฒนาครู ตามกรอบแนวคิด การบูรณาการความรู ความสามารถ 
ทักษะการผสมผสานในการใชสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี (Technological Pedagogical and Content 
Knowledge: TPACK) เพ่ือใหครูมีทักษะการจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะแหงศตวรรษ
ท่ี 21 
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    2) ผูบริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก มีการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผล
การพัฒนาครูรอยละ 80 ภายใตสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ตาม
กรอบแนวคิด การบูรณาการความรู ความสามารถ ทักษะการผสมผสานในการใชสื่อนวัตกรรม
เทคโนโลยี (Technological Pedagogical and Content Knowledge: TPACK) เพ่ือใหครูมีทักษะ
การจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 
    3) ครู และบุคลากรทางการศึกษา และโรงเรียนภายใตสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม รอยละ 80  มีผลงานวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) เก่ียวกับ
การจัดการเรียนรูตามกรอบแนวคิด การบูรณาการความรู ความสามารถ ทักษะการผสมผสานในการ
ใชสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี (Technological Pedagogical and Content Knowledge: TPACK) 
เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 

  2.5.2  เชิงคุณภาพ 
    1) ครูในสังกัดสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ไดรับการ
พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูตามกรอบแนวคิด การบูรณาการความรู ความสามารถ ทักษะการ
ผสมผสานในการใชสื่ อนวัตกรรมเทคโนโลยี  (Technological Pedagogical and Content 
Knowledge: TPACK) เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 อยางมีประสิทธิภาพ 
     2) ผูบริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก มีการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผล
การพัฒนาครู ภายใตสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ตามกรอบแนวคิด 
การบูรณาการความรู ความสามารถ ทักษะการผสมผสานในการใชสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี 
(Technological Pedagogical and Content Knowledge: TPACK) เพ่ือใหครูมีทักษะการจัดการ
เรียนรูเพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 อยางมีประสิทธิภาพ 
    3) ครู และบุคลากรทางการศึกษา และโรงเรียนภายใตสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม มีผลงานวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) เก่ียวกับการจัดการ
เรียนรูตามกรอบแนวคิด การบูรณาการความรู ความสามารถ ทักษะการผสมผสานในการใชสื่อ
นวัตกรรมเทคโนโลยี (Technological Pedagogical and Content Knowledge: TPACK) เพ่ือ
สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 
 2.6 การติดตามประเมินผล 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ การวัดและ
ประเมินผล 

เคร่ืองมือท่ีใช 

1. รอยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามมีการการพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการ
เรียนรูเพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ดวยกรอบแนวคิด 
การบูรณาการความรู ความสามารถ ทักษะการผสมผสานในการใชสื่อ
นวัตกรรมเทคโนโลยี (Technological Pedagogical and Content 
Knowledge: TPACK) ท่ีมีคุณภาพ 

- ศึกษาเอกสาร 
ผลการประเมิน 

- แบบตรวจสอบ
เอกสาร 
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ตอ 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ การวัดและ
ประเมินผล 

เคร่ืองมือท่ีใช 

2. รอยละ 80 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู  
ความเขาใจและมีความสามารถในการจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมให
ผูเรียนมีทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ดวยกรอบแนวคิด การบูรณาการ
ความรู ความสามารถ ทักษะการผสมผสานในการใชสื่อนวัตกรรม
เทคโนโลยี (Technological Pedagogical and Content 
Knowledge: TPACK) อยางมีคุณภาพ 

- ประเมินจากผล
การปฏิบัติ และ

รองรอย 

- แบบสอบถาม 
- รองรอย 

3. รอยละ 80 ของครูใชการวิจัยและการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมในการ
จัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 

- ประเมินจากผล
การปฏิบัติ และ

รองรอย 

- แบบสอบถาม 
- รองรอย 

4. รอยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับรางวัลสูงสุด
จากการประกวด Best Practice จัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมให
ผูเรียนมีทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ดวยกรอบแนวคิด การบูรณาการ
ความรู ความสามารถ ทักษะการผสมผสานในการใชสื่อนวัตกรรม
เทคโนโลยี (Technological Pedagogical and Content 
Knowledge: TPACK) 

- ประเมินจากผล
การปฏิบัติ และ

รองรอย 

- แบบสอบถาม 
- รองรอย 

5. รอยละ 80 ของผูเรียนท่ีมีความสามารถใชเทคโนโลยี ดิจิทัล 
(Digital) ในการเรียนรู 

- ประเมินจากผล
การปฏิบัติ และ

รองรอย 

- แบบสอบถาม 
- รองรอย 

6. รอยละ 80 ผูเรียนท่ีมีความสามารถในการคิดสรางสรรค และ
พัฒนานวัตกรรม 

- ประเมินจากผล
การปฏิบัติ และ

รองรอย 

- แบบสอบถาม 
- รองรอย 

7. รอยละ 80 ของผูบริหาร ครู และบุคลากรทาง 
การศึกษา และนักเรียนมีความพึงพอใจตอการใหบริการ   

- ประเมินจากผล
การปฏิบัติ และ

รองรอย 

- แบบสอบถาม 
- รองรอย 

 
 2.7  กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 

2.7.1 ผูบริหาร 
2.7.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.7.3 นักเรียน 
2.7.4 ผูปกครองนักเรียน 

 2.8 ระยะเวลาดําเนินโครงการ  ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
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2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินงบประมาณ 

 งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจากสพม. มหาสารคาม แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยจํานวนเงิน 35,000 บาท รายละเอียดประกอบการใชจาย ดังนี้ 

2.9.1 กิจกรรมและการดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
1 การวางแผน (P) 

1.1 การพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู
เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษามหาสารคาม ดวยกรอบแนวคิด 
การบูรณาการความรู ความสามารถ ทักษะการ
ผสมผสานในการใชสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี
(Technological Pedagogical and Content 
Knowledge: TPACK) 
1.2 จัดทํารายละเอียดโครงการวิจัย 

 
ตุลาคม – ธันวาคม 

2564 
 
 
 
 
 
 

ธันวาคม 2564 

 
น.ส.นงลักษณ มีแกว 
น.ส.ฐิตารีย วิลัยเลิศ 
และคณะศึกษานิเทศก 

2 การปฏิบัติ (D) 
2.1 จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานและจัดทํา
คูมือแนวการพัฒนาการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนา
สมรรถนะครูในการจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมให
ผูเรียนมีทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคาม ดวยกรอบแนวคิด การบูรณาการ
ความรู ความสามารถ ทักษะการผสมผสานในการ
ใชสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี(Technological 
Pedagogical and Content Knowledge: 
TPACK) 

 
ธันวาคม 2564 -
มกราคม 2565 

 
น.ส.นงลักษณ มีแกว 
น.ส.ฐิตารีย วิลัยเลิศ 
และคณะศึกษานิเทศก 

 กลุมเปาหมาย ไดแก ครูผูสอนในสังกัด สพม.
มหาสารคาม จํานวน 35 โรงเรียนๆ ละ 5 คน และ
คณะกรรมการดําเนินงาน จํานวน 30 คน  
2.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนาสมรรถนะ
ครูในการจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมี
ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคาม ดวยกรอบแนวคิด การบูรณาการ
ความรู ความสามารถ ทักษะการผสมผสานในการ 

ธันวาคม 2564 -
มกราคม 2565 

 
กุมภาพันธ – มิถุนายน 

2565 
 
 
 
 

น.ส.นงลักษณ มีแกว 
น.ส.ฐิตารีย วิลัยเลิศ 
และคณะศึกษานิเทศก 
น.ส.นงลักษณ มีแกว 
น.ส.ฐิตารีย วิลัยเลิศ 
และคณะศึกษานิเทศก 
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ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
 ใชสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี(Technological 

Pedagogical and Content Knowledge: 
TPACK) จํานวน 35 โรงเรียนๆ ละ 5 คน  และ
คณะทํางานจํานวน 30 คน รวม 205 คน เปนเวลา 
2 วัน 
2.3 กิจกรรมสะทอนผลการพัฒนาแผนการจัดการ
เรียนรูเพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะแหงศตวรรษท่ี 
21 ดวยกรอบแนวคิด การบูรณาการความรู 
ความสามารถ ทักษะการผสมผสานในการใชสื่อ
นวัตกรรมเทคโนโลย(ีTechnological 
Pedagogical and Content Knowledge: 
TPACK) โดยแบงตามสหวิทยาเขต จํานวน 7  
สหวิทยาเขตๆ ละ 5 โรงเรียน จํานวน 1 วัน/ 
สหวิทยาเขต 
2.4 สะทอนผลการสังเกตชั้นเรียน จากคลิปการ
สอนของครู จํานวน 35 โรงเรียนๆ ละ 5 คน โดย
แบงตามสหวิทยาเขต จํานวน 7 สหวิทยาเขตๆ 
จํานวน 5 โรงเรียน จํานวน 1 วัน/สหวิทยาเขต 

 
 
 
 
 

กุมภาพันธ – มิถุนายน 
2565 

 
 
 
 
 
 
 

กุมภาพันธ – มิถุนายน 
2565 

 
 

 
 
 
 
 
น.ส.นงลักษณ มีแกว 
น.ส.ฐิตารีย วิลัยเลิศ 
และคณะศึกษานิเทศก 
 
 
 
 
 
 
น.ส.นงลักษณ มีแกว 
น.ส.ฐิตารีย วิลัยเลิศ 
และคณะศึกษานิเทศก 
 

 2.5 การประกวดวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best 
Practice) และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู การจัดการ
เรียนรูเพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะแหงศตวรรษท่ี 
21 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษามหาสารคาม ดวยกรอบแนวคิด 
การบูรณาการความรู ความสามารถ ทักษะการ
ผสมผสานในการใชสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี
(Technological Pedagogical and Content 
Knowledge: TPACK) 

กรกฎาคม - กันยายน 
2565 

น.ส.นงลักษณ มีแกว 
น.ส.ฐิตารีย วิลัยเลิศ 
และคณะศึกษานิเทศก 
 

3 การติดตาม ตรวจสอบ  (C) 
   นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนา 
การพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรูเพ่ือ
สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะแหงศตวรรษท่ี 21  
ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษามหาสารคาม ดวยกรอบแนวคิด 
การบูรณาการความรู ความสามารถ ทักษะ 
การผสมผสานในการใชสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี

กรกฎาคม - กันยายน 
2565 

น.ส.นงลักษณ มีแกว 
น.ส.ฐิตารีย วิลัยเลิศ 
และคณะศึกษานิเทศก 



126 
 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
(Technological Pedagogical and Content 
Knowledge: TPACK) 

4 การปรับปรุง  (A) 
สรุปผลและรายงานผลการดําเนินงานโครงการ 
การพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริม
ใหผูเรียนมีทักษะแหงศตวรรษท่ี 21  
ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษามหาสารคาม ดวยกรอบแนวคิด การบูรณา
การความรู ความสามารถ ทักษะ 
การผสมผสานในการใชสือ่นวตักรรมเทคโนโลยี
(Technological Pedagogical and Content 
Knowledge: TPACK) 

กันยายน 2564 น.ส.นงลักษณ มีแกว 
น.ส.ฐิตารีย วิลัยเลิศ 
และคณะศึกษานิเทศก 
 

 
2.9.2 รายละเอียดการใชงบประมาณ งบประมาณท้ังส้ิน 35,000 บาท โดยมีรายละเอียดการใช
จาย ดังนี้  

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ รวม 
กิจกรรมท่ี 1 การจัดประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงาน และจัดทําคูมือแนวการพัฒนา 
สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการจัด 
การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 จํานวน 15 คน  

    

1 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (15*30*2) - -   900   900 
2 คาอาหารกลางวัน (15*100*1) - - 1,500 1,500 
กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรูในศตวรรษ 
ท่ี 21 และจัดทําคลังสื่อ ICT กลุมเปาหมาย 
ไดแก ครูท่ีสมัครใจเขาอบรม จํานวน 100 คน 
และคณะกรรมการดําเนินงาน จํานวน 10 คน 
รวมท้ังสิ้นจํานวน 110 คน  

    

1 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (110*30*2) - -   6,600   6,600 
2 คาอาหารกลางวัน (110*100*1) - - 11,000 11,000 
กิจกรรมท่ี 3 การนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู 
ในศตวรรษท่ี 21 และจัดทําคลังสื่อ ICT 
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ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ รวม 
ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  
จํานวน 35 โรงเรียน  
กิจกรรมท่ี 4 การประเมินคัดเลือกผลงานท่ีมี
วิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (BP) เก่ียวกับการพัฒนา 
สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการจัด 
การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือรับ “รางวัล
ทรงคุณคา สพฐ.” (OBEC AWARDS) ระดับ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ป 2564 (เพ่ือเปนตัวแทน
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไประดับภาค) 
2.1 ประชุมคณะกรรมการประเมินคัดเลือก 
จํานวน 1 วัน ณ สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา จํานวน 60 คน ประกอบดวย 
      2.1.1 ระดับสถานศึกษา รวม 3 ดาน 
จํานวน 9 คน 
      2.1.2 ระดับผูอํานวยการ รวม 3 ดาน 
จํานวน 9 คน 
      2.1.3 ระดับรองผูอํานวยการ  
รวม 3 ดาน จํานวน 9 คน 
      2.1.4 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
รวม 3 ดาน จํานวน 9 คน 
      2.1.5 ครูผูสอนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
รวม 3 ดาน จํานวน 12 คน 
      2.1.6 ครูผูสอนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย รวม 3 ดาน จํานวน 12 คน     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (60*30*2) - - 3,600 3,600 
2 คาอาหารกลางวัน (60*100*1) - - 6,000 6,000 
3 คาถายเอกสาร - 400   
2.2 ประเมินคัดเลือกผลงานท่ีมีวิธีปฏิบัติ 
ท่ีเปนเลิศ (BP) เพ่ือรับ “รางวัลทรงคุณคา  
สพฐ.” (OBEC AWARDS) ระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ป 2564 (เพ่ือเปนตัวแทนระดับ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาไประดับภาค) จํานวน 1 วัน  

 
 
 
 
 
 

  5,000 
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ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ รวม 
      - คาตอบแทนคณะกรรมการประเมิน 
คนละ 500 บาท จํานวน 10 คน   

5,000 

 รวมท้ังส้ิน 
(ถัวจายทุกรายการ) 

35,000 บาท 
(สามหม่ืนหาพันบาทถวน)   

 
2.9.3 แผนการใชจายเงินงบประมาณ (ไตรมาส) 

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสท่ี 

1/2565 

ไตรมาสท่ี 

2/2565 

ไตรมาสท่ี 

3/2565 

ไตรมาสท่ี 

4/2565 

1. การประชุมคณะกรรมการ 

เพ่ือวางแผนการดําเนินงานตาม

โครงการ/แผนปฏิบัติงาน 

 2,400   2,400 

2. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ

เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู 

ในศตวรรษท่ี 21 และจัดทําคลังสื่อ

ICT กลุมเปาหมาย ไดแก ครูท่ีสมัคร

ใจเขาอบรม จํานวน 100 คน 

  17,600  17,600 

3. การนิเทศ ติดตาม และ

ประเมินผลพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 

และเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู 

ในศตวรรษท่ี 21 และคลังสื่อ ICT 

จํานวน 35 โรงเรียน 

   -  

4. การประเมินคัดเลือกผลงานท่ีมี 

วิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (BP) เก่ียวกับ 

การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ

เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู 

ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

เพ่ือรับ “รางวัลทรงคุณคา สพฐ.” 

   15,000 15,000 
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แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสท่ี 

1/2565 

ไตรมาสท่ี 

2/2565 

ไตรมาสท่ี 

3/2565 

ไตรมาสท่ี 

4/2565 

(OBEC AWARDS) ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา ป 2565 

5. สรุปผลการดําเนินงานโครงการ 

การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ

เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู 

ในศตวรรษท่ี 21 ของครู          

   -  

รวม  2,400 17,600 15,000 35,000 
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โครงการ การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรูของครูท่ีสงเสริมการใช
เทคโนโลยีผนวกเ น้ือหาวิชา (Technological Pedagogical Content 
Knowledge :TPACK) ดวยกระบวนการพัฒนาบทเรียนรวมกัน (Lesson 
Study) สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
หนวยงานรับผิดชอบ  กลุมงานพัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา 
     กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม. มหาสารคาม 
ผูติดตอประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกุล  นางสาวนงลักษณ  มีแกว   โทรศัพท  092-6831645 
ชื่อ – นามสกุล  นางสาวฐิตารีย  วิลัยเลิศ   โทรศัพท  092-6831645 
E-mail  meekaew.nong@gmail.com  
ลักษณะโครงการ* 

         โครงการท่ีใชงบประมาณ        โครงการท่ีไมใชงบประมาณ 

วิธีการดําเนินงาน* 

        ดําเนินการเอง                    จัดจาง 

สวนที่  1  ความเช่ือมโยง กับแผนในระดับตางๆ  
1.1  ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1) ยุทธศาสตรชาติ ดานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
  (1) เปาหมาย   
   1. คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
  (2) ประเด็นยุทธศาสตร  การพัฒนาการเรียนรู 
  (3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ  โครงการท่ีจัดทํานี้ มีความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย ประเด็นการปฏิรูปการเรียนรูแบบพลิกโฉม 
การเปลี่ยนโฉมบทบาทครูใหเปนครูยุคใหม โดยใหความรูแกครูผูสอนและผูบุคลากรทางการศึกษา
เก่ียวกับ 1)ความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร 2) การนําสื่อดิจิทัลเพ่ือการศึกษาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช
ในการจัดการเรียนรู 3) การนําดิจิทัลแพลตฟอรมมาใชสนับสนุนภารกิจดานการบริหารจัดการศึกษา 
เปาหมาย เพ่ือใหครูและบุคลากรทางการศึกษาเขารวมโครงการมีความรู ความสามารถ เปนคนดี คน
เกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

1.2  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับท่ี 2) 
 1)   แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น  การพัฒนาการเรียนรู 
  (1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 

   เปาหมายท่ี   1. คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มีทักษะท่ี
จําเปนของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอ่ืนได
อยางมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

mailto:meekaew.nong@gmail.com
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   การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ คนไทยไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
มีทักษะการเรียนรู และทักษะท่ีจําเปนของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเขาถึงการเรียนรูอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิตดีข้ึน 

  (2) แผนยอยของแผนแมบทฯ  แผนยอยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21แนวทางการพัฒนา  
   เปาหมายของแผนยอย  คนไทยไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู 
และทักษะท่ีจําเปนของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเขาถึงการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตดีข้ึน 
   การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ คนไทยไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู และทักษะท่ีจําเปนของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเขาถึงการเรียนรู
อยางตอเนื่องตลอดชีวิตดีข้ึน 

1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 
 1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป  แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา 
 2) ข้ันตอนการดําเนินงาน  7. การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูโดยการพลิกโฉมดวยระบบ
ดิจิทัล (Digitalization for Educational and Learning Reform) 
 3)กิจกรรม 7.3 การพัฒนาความเปนพลเมืองดิจิทัล (digital citizenship) ในดานความฉลาดรู
ดิจิทัล (digital literacy) ความฉลาดรูสารสนเทศ (information literacy)ความฉลาดรูสื่อ (media 
literacy) เพ่ือการรูวิธีการเรียนรู (learning how to learn) ในการเรียนรูตลอดชีวิต ตลอดจนการมี
พฤติกรรมท่ีสะทอนการรูกติกา มารยาท จริยธรรมเก่ียวกับการใชสื่อและการสื่อสารบนอินเทอรเน็ต 
 4) เปาหมายกิจกรรม 
  1. เพ่ือพัฒนาระบบดิจิทัลแพลตฟอรมเพ่ือการเรียนรูแหงชาติ (National Digital Learning 
Platform) ในการปรับเปลี่ยนระบบการศึกษา สรางคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ํา และสรางความสามารถใน
การแขงขัน เพ่ือใหกาวกระโดดทันกับพัฒนาการในโลก ตามแผนยุทธศาสตรชาติในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย โดยมีเปาหมายจําเพาะ ดังนี้ (1) เพ่ือใชประโยชนจากแหลงขอมูลความรูตาง ๆ ท่ีมีอยูและจะมีการ
สรางข้ึนตอไป ท้ังในประเทศ และตางประเทศ ใหสามารถใชประโยชนไดอยางกวางขวางและท่ัวถึง ท้ังเปน
ท่ีรวบรวมขอมูลสื่อการเรียนรูเดิมท่ีมีอยูแลว(2) เปนกลไกในการรวบรวม คัดกรอง พัฒนาสื่อการเรียนรูท่ีมี
คุณภาพ ใหอยูในรูปแบบท่ีสามารถใชประโยชนไดอยางกวางขวาง และท่ัวถึงตลอดจนมีกลไกในการเขาถึง
และคัดเลือกสิ่งท่ีตองการไดโดยงาย(3) เปนเวทีท่ีมีการเขามาแลกเปลี่ยนเรียนรูในลักษณะชุมชน นําไปสู
การเปดโอกาสใหทุกคนเขามาเรียนซ่ึงจะลดความเหลื่อมล้ํา และนําแหลงขอมูลสื่อการเรียนรูใหมเขามาได 
และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน ตลอดจนเปนเวทีท่ีมีการใหบริการเพ่ือการเรียนรู (service) ตางๆ(4) เพ่ือ
เรงรัดแกปญหาความเหลื่อมล้ําและสรางเสริมคุณภาพการศึกษา ท้ังระบบการศึกษาโดยเฉพาะอยางยิ่ง
สําหรับผูท่ีอยูในทองถ่ินหางไกล หรือผูดอยโอกาส หรือผูท่ีมีความจําเปนพิเศษ อันเปนการสรางพลังใหกับ
ผูเรียน ครู และโรงเรียน (5) เพ่ือพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา ใหสามารถปรับบทบาทให
เปนผูอํานวยการเรียนรู (facilitator) โดยเนนใหผูเรียนมีวิธีหาความรูในโลกแหงความรูอันมากมาย
มหาศาล ใหเทาทันกับความเปลี่ยนแปลงของยุคดิจิทัลในศตวรรษท่ี 21 

1.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 
 1) วัตถุประสงคท่ี ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
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 2) เปาหมายรวมท่ี เปาหมายท่ี 3 คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมี
ความสามารถ เรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง 
 3) ยุทธศาสตรท่ี ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
  (3.1) เปาหมายระดับยุทธศาสตรท่ี  3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 
  (3.2) แนวทางการพัฒนาท่ี  จัดทําสื่อการเรียนรูท่ีเปนสื่ออิเล็กทรอนิกสและสามารถใชงาน
ผานระบบอุปกรณสื่อสารเคลื่อนท่ีใหคนทุกกลุมสามารถเขาถึงไดงาย สะดวก ท่ัวถึง ไมจํากัดเวลาและ
สถานท่ี และใชมาตรการทางภาษีจูงใจใหภาคเอกชนผลิตหนังสือ 
แผนระดับท่ี 3 (ตามมติ ครม. วันท่ี 4 ธันวาคม 2560) 
       1. นโยบายและจุดเนนกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณป พ.ศ. 2565    
  จุดเนนท่ี การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 
 2. นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานป พ.ศ. 2565   
  นโยบายท่ี 

- มุงเนนการพัฒนาโรงเรียนควบคูกับการพัฒนาครู 
-  พัฒนาแพลตฟอรมการเรียนรูผานระบบดิจิทัล 

 3. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  เรื่อง แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
  
ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล* 
นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

ตอบแบบรายงาน    
 KRS  ตัวช้ีวัด  1 
 PMQA  ตัวช้ีวัด ..................... 
 มาตรฐานสํานักงานเขต  ตัวช้ีวัด ..................... 
 eMES  ตัวช้ีวัด ..................... 
 ITA  ตัวช้ีวัด ..................... 
 ARS  ตัวช้ีวัด ..................... 

สวนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
2.1 หลักการและเหตุผล 
 

  การพัฒนาวิชาชีพครูเปนกลยุทธท่ีทําใหแนใจวาครูมีการเรียนรู และพัฒนาปฏิบัติงาน อยาง
ตอเนื่อง เพราะการสอนท่ีดีไมไดเกิดข้ึนได ดวยความบังเอิญ และสถาบันผลิตครูไมสามารถ จัด
ประสบการณการเรียนรูทุกแงมุมท่ีกวางขวาง สําหรับบัณฑิตท่ีจะสําเร็จการศึกษาไปประกอบอาชีพครู 
เม่ือนักศึกษาครูสําเร็จการศึกษาตาม มาตรฐานของการประกอบวิชาชีพครู และไดบรรจุ เขาทํา งาน 
ครูบรรจุใหมใชเวลานานนับปกวาจะ มีทักษะท่ีตองการในการทํา ตามบทบาทหนาท่ีได อยางมี
ประสิทธิภาพ แมแตครูท่ีมีความเชี่ยวชาญ ดานการสอนแลวก็ตองเผชิญกับความทาทาย ใหมๆ เชน 
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การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาวิชา วิธีสอน และเทคนิคการสอนแบบใหมๆ ความกาวหนา ดานเทคโนโลยีท่ีมี
ผลตอวิธีการเรียนรูและความ ตองการในการเรียนรูของนักเรียน หากครูไมได รับการพัฒนาวิชาชีพครู
ใหเปนครูท่ีมีประสิทธิภาพ แลว จะทํา ใหนักเรียนจะขาดโอกาสการเรียนรู ท่ีเต็มศักยภาพ และเรียนรู
ดวยความเบื่อหนาย (Mizell, 2010) บทความนี้ขอเสนอความรูเก่ียวกับ กรอบแนวคิดสํา หรับการ
สอน ชวงอาชีพครูกับการ พัฒนาวิชาชีพครู ผลการวิจัยท่ีเก่ียวกับการพัฒนา วิชาชีพครู กิจกรรมการ
พัฒนาวิชาชีพครู พรอมท้ัง ขอเสนอแนะในการวางแผนพัฒนาวิชาชีพครู ความรูในเนื้อหาผนวกวิธี
สอนและเทคโนโลย ี(Technological pedagogical content knowledge : TPACK or TPCK) เปน
กรอบแนวคิดท่ีสําคัญตอการพัฒนาครูมืออาชีพ TPACK หมายถึงการนําความรูทางดานเทคโนโลยี
และความสามารถในการบูรณาการเทคโนโลยีเขาไปกับความรูดานการสอนในเนื้อหาวิชาเฉพาะใน
ปฏิบัติการสอนของครู ดังนั้น ในการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพนอกจากครูตองมีความรูใน
เนื้อหาท่ีถูกตองแลวครูตองสามารถนําความรูความสามารถทางดานเทคโนโลยี ศาสตรการสอน และ
แนวคิดตามธรรมชาติของวิชามาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหเปนไป
ตามเปาหมายของหลักสูตรได 
  การพัฒนาบทเรียนรวมกัน (Lesson Study) เปนแนวคิดและกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครู 
(Professional Development) ท่ีมุงเนนการทํางานศึกษาวิจัยรวมกันของกลุมครูและผูท่ีเก่ียวของใน
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรูของผูเรียนในบริบทการทางานจริงในชั้นเรียนและ
สถานศึกษาของตนอยางเปนระบบและตอเนื่องในระยะยาว ท้ังนี้ เพ่ือพัฒนาตนเอง เพ่ือพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน และเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนไปพรอมกัน การพัฒนาบทเรียนรวมกันเปน
แนวคิดการพัฒนาครูวิชาชีพท่ีวาดวยการพัฒนาตนเองของครู ในบริบทการทํางานจริงในชั้นเรียนและ
สถานศึกษาของตน ผานการทํางานแบบรวมมือรวมพลังของกลุมครู ซ่ึงดําเนินงานโดยรวมกันเลือก
บทเรียนท่ีตองการสอนมาศึกษาวิจัยตามข้ันตอนของ “กระบวนการพัฒนาบทเรียนรวมกัน (Lesson 
Study Process)” จนไดบทเรียนท่ีมีคุณภาพ สามารถพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนไดจริง รวมท้ังครู
เกิดการเรียนรูจากการพัฒนาบทเรียนนั้นดวย (ราชบัณฑิตยสถาน, 2551: 263)  
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม เห็นความสําคัญดังกลาวจึงไดจัดทํา
โครงการ การพัฒนาสมรรถนะครูใหมีทักษะการจัดการเรียนรู ท่ีสงเสริมการใชเทคโนโลยีผนวก
เนื้อหาวิชา (TPACK) สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ดวย
กระบวนการพัฒนาบทเรียนรวมกัน (Lesson Study) ข้ึน เพ่ือพัฒนาครูใหมีความรู ความเขาใจใน
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ท่ีสงเสริมการใชเทคโนโลยีผนวกเนื้อหาวิชา (TPACK)  ผาน
กระบวนการพัฒนาบทเรียนรวมกันเพ่ือรวมพัฒนาการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ 
 2.2 วัตถุประสงค 
 

  2.2.1 เพ่ือพัฒนาครูผูสอนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ใหมี
ความรูความเขาใจในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูผานกระบวนการพัฒนาบทเรียนรวมกัน 
(Lesson study) 
  2.2.2 เพ่ือนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนรู ของครูในสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ภายใตกระบวนการพัฒนาบทเรียนรวมกัน (Lesson 
study)  
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  2.2.3 เพ่ือนําเสนอผลงานท่ีมีวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (BP) เก่ียวกับการพัฒนาการจัดการเรียนรูของ
ครูในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามในงานตลาดวิชาการ  
 2.3 เปาหมายโครงการ 
  2.3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 
    1) ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรในสังกัดสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษามหาสารคาม จํานวน 35 แหง รอยละ 80 มีการสงเสริมพัฒนาครู ตามกรอบแนวคิด 
การบูรณาการความรู ความสามารถ ทักษะการผสมผสานในการใชสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี 
(Technological Pedagogical and Content Knowledge: TPACK) เพ่ือใหครูมีทักษะการจัดการ
เรียนรูเพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 
   2) ผูบริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก มีการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการ
พัฒนาครูรอยละ 80 ภายใตสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ตามกรอบ
แนวคิด การบูรณาการความรู ความสามารถ ทักษะการผสมผสานในการใชสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี 
(Technological Pedagogical and Content Knowledge: TPACK) เพ่ือใหครูมีทักษะการจัดการ
เรียนรูเพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 
   3) ครู และบุคลากรทางการศึกษา และโรงเรียนภายใตสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษามหาสารคาม รอยละ 80  มีผลงานวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) เก่ียวกับการ
จัดการเรียนรูตามกรอบแนวคิด การบูรณาการความรู ความสามารถ ทักษะการผสมผสานในการใชสื่อ
นวัตกรรมเทคโนโลยี (Technological Pedagogical and Content Knowledge: TPACK) เพ่ือ
สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 

  2.3.2  เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 
   1) ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรในสังกัดสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษามหาสารคาม ไดรับการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูตามกรอบแนวคิด การบูรณาการ
ความรู ความสามารถ ทักษะการผสมผสานในการใชสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี (Technological 
Pedagogical and Content Knowledge: TPACK) เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 
อยางมีประสิทธิภาพ 
    2) ผูบริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก มีการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการ
พัฒนาครู ภายใตสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ตามกรอบแนวคิด 
การบูรณาการความรู ความสามารถ ทักษะการผสมผสานในการใชสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี 
(Technological Pedagogical and Content Knowledge: TPACK) เพ่ือใหครูมีทักษะการจัดการ
เรียนรูเพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 อยางมีประสิทธิภาพ 
   3) ครู และบุคลากรทางการศึกษา และโรงเรียนภายใตสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษามหาสารคาม มีผลงานวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) เก่ียวกับการจัดการเรียนรูตาม
กรอบแนวคิด การบูรณาการความรู ความสามารถ ทักษะการผสมผสานในการใชสื่อนวัตกรรม
เทคโนโลยี (Technological Pedagogical and Content Knowledge: TPACK) เพ่ือสงเสริมให
ผูเรียนมีทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 
 



135 

 2.4 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ    
  2.4.1 ครูผูสอนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามมีความรูความ
เขาใจในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูท่ีสงเสริม TPACK ผานกระบวนการพัฒนาบทเรียนรวมกัน 
(Lesson study) 
   2.4.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู ความเขาใจในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูท่ี
สงเสริม TPACK ผานกระบวนการศึกษาชั้นเรียนรวมกัน และสามารถนําไปประยุกตใชในกิจกรรมการ
เรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ 
  2.4.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับรางวัลสูงสุดจากการสรางสรรคในการจัดการเรียนรู
ท่ีสงเสริม TPACK  

 2.5  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ (KPIs) 
  2.5.1  เชิงปริมาณ 
    1) ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรในสังกัดสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษามหาสารคาม จํานวน 35 แหง รอยละ 80 มีการสงเสริมพัฒนาครู ตามกรอบแนวคิด 
การบูรณาการความรู ความสามารถ ทักษะการผสมผสานในการใชสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี 
(Technological Pedagogical and Content Knowledge: TPACK) เพ่ือใหครูมีทักษะการจัดการ
เรียนรูเพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 
   2) ผูบริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก มีการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการ
พัฒนาครูรอยละ 80 ภายใตสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ตามกรอบ
แนวคิด การบูรณาการความรู ความสามารถ ทักษะการผสมผสานในการใชสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี 
(Technological Pedagogical and Content Knowledge: TPACK) เพ่ือใหครูมีทักษะการจัดการ
เรียนรูเพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 
   3) ครู และบุคลากรทางการศึกษา และโรงเรียนภายใตสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษามหาสารคาม รอยละ 80  มีผลงานวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) เก่ียวกับการ
จัดการเรียนรูตามกรอบแนวคิด การบูรณาการความรู ความสามารถ ทักษะการผสมผสานในการใชสื่อ
นวัตกรรมเทคโนโลยี (Technological Pedagogical and Content Knowledge: TPACK) เพ่ือ
สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 

  2.5.2  เชิงคุณภาพ 
   1) ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรในสังกัดสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษามหาสารคาม ไดรับการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูตามกรอบแนวคิด การบูรณาการ
ความรู ความสามารถ ทักษะการผสมผสานในการใชสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี (Technological 
Pedagogical and Content Knowledge: TPACK) เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 
อยางมีประสิทธิภาพ 
    2) ผูบริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก มีการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการ
พัฒนาครู ภายใตสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ตามกรอบแนวคิด 
การบูรณาการความรู ความสามารถ ทักษะการผสมผสานในการใชสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี 
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(Technological Pedagogical and Content Knowledge: TPACK) เพ่ือใหครูมีทักษะการจัดการ
เรียนรูเพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 อยางมีประสิทธิภาพ 
   3) ครู และบุคลากรทางการศึกษา และโรงเรียนภายใตสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษามหาสารคาม มีผลงานวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) เก่ียวกับการจัดการเรียนรูตาม
กรอบแนวคิด การบูรณาการความรู ความสามารถ ทักษะการผสมผสานในการใชสื่อนวัตกรรม
เทคโนโลยี (Technological Pedagogical and Content Knowledge: TPACK) เพ่ือสงเสริมให
ผูเรียนมีทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 
 2.6 การติดตามประเมินผล 
 

ตัวบงช้ีความสําเร็จ การวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใช 

1. รอยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามมีการการพัฒนา
สมรรถนะครูในการจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะแหง
ศตวรรษท่ี 21 ดวยกรอบแนวคิด การบูรณาการความรู 
ความสามารถ ทักษะการผสมผสานในการใชสื่อนวัตกรรม
เทคโนโลยี (Technological Pedagogical and Content 
Knowledge: TPACK)  
ท่ีมีคุณภาพ 

- ศึกษาเอกสาร 
ผลการประเมิน 

- แบบตรวจสอบ
เอกสาร 

2. รอยละ 80 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู  
ความเขาใจและมีความสามารถในการจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมให
ผูเรียนมีทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ดวยกรอบแนวคิด การบูรณาการ
ความรู ความสามารถ ทักษะการผสมผสานในการใชสื่อนวัตกรรม
เทคโนโลยี (Technological Pedagogical and Content 
Knowledge: TPACK) อยางมีคุณภาพ 

- ประเมินจากผล
การปฏิบัติ และ

รองรอย 

- แบบสอบถาม 
- รองรอย 

3. รอยละ 80 ของครูใชการวิจัยและการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมในการ
จัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 

- ประเมินจากผล
การปฏิบัติ และ

รองรอย 

- แบบสอบถาม 
- รองรอย 

4. รอยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับรางวัลสูงสุด
จากการประกวด Best Practice จัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมให
ผูเรียนมีทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ดวยกรอบแนวคิด การบูรณาการ
ความรู ความสามารถ ทักษะการผสมผสานในการใชสื่อนวัตกรรม
เทคโนโลยี (Technological Pedagogical and Content 
Knowledge: TPACK) 

- ประเมินจากผล
การปฏิบัติ และ

รองรอย 

- แบบสอบถาม 
- รองรอย 
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ตัวบงช้ีความสําเร็จ การวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใช 

5. รอยละ 80 ของผูเรียนท่ีมีความสามารถใชเทคโนโลยี ดิจิทัล 
(Digital) ในการเรียนรู 

- ประเมินจากผล
การปฏิบัติ และ

รองรอย 

- แบบสอบถาม 
- รองรอย 

6. รอยละ 80 ผูเรียนท่ีมีความสามารถในการคิดสรางสรรค และ
พัฒนานวัตกรรม 

- ประเมินจากผล
การปฏิบัติ และ

รองรอย 

- แบบสอบถาม 
- รองรอย 

7. รอยละ 80 ของผูบริหาร ครู และบุคลากรทาง 
การศึกษา และนักเรียนมีความพึงพอใจตอการใหบริการ   

- ประเมินจากผล
การปฏิบัติ และ

รองรอย 

- แบบสอบถาม 
- รองรอย 

 
 2.7  กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 

2.7.1 ผูบริหาร 
2.7.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.7.3 นักเรียน 
2.7.4 ผูปกครองนักเรียน 

 2.8 ระยะเวลาดําเนินโครงการ  ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

 2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินงบประมาณ 

 งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจาก สพม. มหาสารคาม แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย จํานวนเงิน 10,000 บาท รายละเอียดประกอบการใชจาย ดังนี้ 

2.9.1 กิจกรรมและการดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
1 การวางแผน (P) 

1.1 แตงตั้งคณะทํางานเพ่ือวิเคราะหและจัดทํา
รายละเอียดโครงการวิจัย 
1.2 ประชุมวางแผนการดําเนินงานตามกิจกรรม 
ท่ีกําหนด  

 
มกราคม 2565 

 
น.ส.นงลักษณ มีแกว 
 

2 การปฏิบัติ (D) 
2.1 จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานและจัดทํา
คูมือการพัฒนาครูผูสอนในการจัดการเรียนรูท่ี
สงเสริม TPACK ดวยกระบวนการพัฒนาบทเรียน
รวมกัน (Lesson study) 

 
กุมภาพันธ 2565 

 
น.ส.นงลักษณ มีแกว 
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ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
 2.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูผูสอนใน

การจัดการเรียนรูท่ีสงเสริม TPACK ดวย
กระบวนการพัฒนาบทเรียนรวมกัน (Lesson 
study) 
กลุมเปาหมาย ไดแก ครูแกนนําในการจัดการ
เรียนรูท่ีสงเสริม TPACK จํานวน 35 โรงเรียน ๆ 
ละ 1 คน และคณะกรรมการดําเนินงาน จํานวน 5 
คน รวมท้ังสิ้นจํานวน 40 คน 

มีนาคม 2565 น.ส.นงลักษณ มีแกว 
 

 2.3 ประเมินผลงานท่ีมีวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (BP) 
เก่ียวกับการพัฒนาครูผูสอนในการจัดการเรียนรูท่ี
สงเสริม TPACK ดวยกระบวนการพัฒนาบทเรียน
รวมกัน (Lesson study)    
   2.3.1 ดําเนินประเมินคัดเลือกโรงเรียนท่ีมี 
วิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (BP) จํานวน 3 รางวัล 
   2.3.2 ประกาศผลการประกวดและมอบรางวัล 
ครูผูสอนยอดเยี่ยม ท่ีมีผลงานการพัฒนาครูผูสอน
ท่ีสงเสริม TPACK ดวยกระบวนการพัฒนาบทเรยีน
รวมกัน (Lesson study) 

กันยายน 2565 น.ส.นงลักษณ มีแกว 
 

3 การติดตาม ตรวจสอบ  (C) 
   นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนา
ครูผูสอนในการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริม TPACK 
ดวยกระบวนการพัฒนาบทเรียนรวมกัน (Lesson 
study)  

มิถุนายน -  
สิงหาคม 2565 

น.ส.นงลักษณ มีแกว 
 

4 การปรับปรุง  (A) 
สรุปผลและรายงานการดําเนินงาน โครงการพัฒนา
ครูผูสอนในการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริม TPACK 
ดวยกระบวนการพัฒนาบทเรียนรวมกัน (Lesson 
study) 
 

ตุลาคม 2565 น.ส.นงลักษณ มีแกว 
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2.9.2 รายละเอียดการใชงบประมาณ งบประมาณท้ังส้ิน 10,000 บาท โดยมีรายละเอียดการใช
จาย ดังนี้  

ท่ี กิจกรรม งบประมาณ 
รายละเอียดการใชงบประมาณ 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
กิจกรรมท่ี 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การ
พัฒนาครูผูสอนท่ีสงเสริม TPACK ระดับ
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามดวย
กระบวนการพัฒนาบทเรียนรวมกัน (Lesson 
Study)   
กลุมเปาหมาย ไดแก ครูผูสอน จํานวน 35 
โรงเรียน ๆ ละ 1 คน  
จํานวน 35 คน และคณะกรรมการดําเนินงาน 
จํานวน 5 คน รวมท้ังสิ้นจํานวน 40 คน 

    

1 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (40*30*2) 2,400 - - 2,400 
2 คาอาหารกลางวัน (40*100*1) 4,000 - - 4,000 
3 คาวิทยากรภายนอก (ชั่วโมงละ 1,200 

บาท) 1 คน* 3 ชั่วโมง 
3,600 - - 3,600 

รวมท้ังส้ิน  
(ถัวจายทุกรายการ) 

10,000 บาท  
(หนึ่งหม่ืนบาทถวน)   

กิจกรรมท่ี 2 นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการเรียนรูท่ีสงเสริม TPACK สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคาม จํานวน 35 โรงเรียน 

    

รวมท้ังส้ิน 
ถัวจายทุกรายการ 

 

(ใชงบการนิเทศ ติดตามฯ ตามปกติ) 

กิจกรรมท่ี 3 นําเสนอผลงานท่ีมีวิธีปฏิบัติ 
ท่ีเปนเลิศ (BP) เก่ียวกับการจัดการเรียนรู
วิทยาการคํานวณ ในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
ในงานตลาดนัดวิชาการเพ่ือเปนการ
แลกเปลีย่นเรียนรู และสรุปผลการดําเนินงาน
มอบโลรางวัล ยกยองเชิดชูเกียรติเพ่ือเปนการ
สรางขวัญกําลังใจใหพัฒนางานตอไป 

  
 
 
 

  
 
 
 
 

รวมท้ังส้ิน (ถัวจายทุกรายการ) (ใชงบบูรณาการรวมกับงานตลาดนัดวิชาการ) 
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2.9.3 แผนการใชจายเงินงบประมาณ (ไตรมาส) 

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสท่ี 

1/2565 

ไตรมาสท่ี 

2/2565 

ไตรมาสท่ี 

3/2565 

ไตรมาสท่ี 

4/2565 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา
ครูผูสอนท่ีสงเสริม TPACK ระดับ
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามดวย
กระบวนการพัฒนาบทเรียนรวมกัน 
(Lesson Study)กลุมเปาหมาย ไดแก 
ครูผูสอน จํานวน 35 โรงเรียน ๆ ละ 1 
คน จํานวน 35 คน และคณะกรรมการ
ดําเนินงาน จํานวน 5 คน รวมท้ังสิ้น
จํานวน 40 คน 

5,000 5,000   10,000 

2. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการ
จัดการเรียนรูท่ีสงเสริม TPACK สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคาม จํานวน 35 โรงเรียน 

     

3. นําเสนอผลงานท่ีมีวิธีปฏิบัติ 
ท่ีเปนเลิศ (BP) เก่ียวกับการจัดการเรียนรู
วิทยาการคํานวณ ในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคามในงานตลาดนัดวิชาการเพ่ือ
เปนการแลกเปลี่ยนเรียนรู และสรุปผล
การดําเนินงานมอบโลรางวัล ยกยองเชิดชู
เกียรติเพ่ือเปนการสรางขวัญกําลังใจให
พัฒนางานตอไป 

     

4. สรุปผลการดําเนินงานโครงการ 

การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี

เพ่ือการจัดการเรียนรู 

ในศตวรรษท่ี 21 ของครู          

   -  

รวม 5,000 5,000   10,000 
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โครงการ  สงเสรมิสมรรนะครูในการจัดการเรยีนรูวิทยาศาสตร (Scientific 
Literacy)  บูรณาการสิ่งแวดลอม 
หนวยงานรับผิดชอบ กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
สพม. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
ผูติดตอประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกุล นางรุงฤทัย  รัตนคุณศาสน   โทรศัพท   09-22481378 
E-mail rungrutai@ses26.go.th 
ภายใตแผนงานแผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

ลักษณะโครงการ* 

         โครงการท่ีใชงบประมาณ        โครงการท่ีไมใชงบประมาณ 

วิธีการดําเนินงาน* 

         ดําเนินการเอง                    จัดจาง 

สวนที่  1  ความเช่ือมโยง กับแผนในระดับตางๆ  
  1.1  ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
   1)  ยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย 
    (1) เปาหมาย...สังคมไทยมีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือและสนับสนุนตอการพัฒนาคนตลอด
ชวงชีวิต 
    (2) ประเด็นยุทธศาสตรการปฏิรูปการเรียนรูแบบพลิกโฉม 
    (3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรูใหเอ้ือตอ
การพัฒนาทักษะสําหรับศตวรรษท่ี 21  
อธิบายความสอดคลองของโครงการกับยุทธศาสตรชาติท่ีทานเลือก สงเสริมสมรรนะครูในการ
จัดการเรียนรูวิทยาศาสตร (Scientific Literacy) บูรณาการสิ่งแวดลอม 

  1.2  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับท่ี 2) 
   1)  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น ..แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น 
การพัฒนาการเรียนรู 
    (1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 
    เปาหมายท่ี. 1.คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มีทักษะท่ี
จําเปนของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอ่ืนได
อยางมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
    การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ…เสริมทักษะการคิดแกปญหาตามแนวทางการ
ประเมินผลนักเรียนรวมกับนานาชาติโดยนําเครื่องมือการวัดและประเมินอิงสมรรถนะตามแนว
ทางการประเมินผลนักเรียนรวมกับนานาชาติ (PISA : Programme for International Student 
Assessment) มาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดวยระบบ PISA Style Online-Testing  
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ตัวช้ีวัด Contribution ตอเปาหมายเม่ือเสร็จส้ินโครงการ 

คะแนน PISA ดานการอาน คณิตศาสตร 
และวิทยาศาสตร (คะแนนเฉลี่ย) 

1.เฉลี่ย 470 คะแนน 2.นําเครื่องมือการวัดและประเมินอิง
สมรรถนะตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนรวมกับนานาชาติ 
(PISA : Programme for International Student 
Assessment) มาใชในการจัดกิจกรรมการเรยีนรู ดวยระบบ PISA 
Style Online-Testing 

อันดับขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศดานการศึกษา 

1.อันดับท่ี 45 2.โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีสอดคลองตาม
แนวทางการประเมินผลนักเรียนรวมกับนานาชาติ (PISA : 
Programme for International Student Assessment) 

    (2) แผนยอยของแผนแมบทฯ ..แผนยอยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอ
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

    แนวทางการพัฒนา …… (2) พัฒนากระบวนการเรียนรูของผูเรียนทุกระดับการศึกษา 
รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพ่ือพัฒนาทักษะสําหรับศตวรรษท่ี 21 มีการผสมผสานเทคโนโลยีเขา
กับเนื้อหาและวิธีการสอน โดยใชเทคโนโลยีสนับสนุนทฤษฎีการเรียนรูแบบใหมในการพัฒนาเนื้อหา
และทักษะแบบใหม เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ควรมีคุณลักษณะท่ีมีชีวิต มีพลวัต มี
ปฏิสัมพันธ การเชื่อมตอและมีสวนรวม 

    เปาหมายของแผนยอย…คนไทยไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการ
เรียนรู และทักษะท่ีจําเปนของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเขาถึงการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตดีข้ึน 

    การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ …ความสอดคลองของโครงการกับ
เปาหมายของแผนยอย : ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการ ท่ี
สอดคลองตามตามสมรรถนะวิทยาศาสตร (Scientific Literacy)บูรณาการสิ่งแวดลอม 

ตัวช้ีวัด Contribution ตอเปาหมายเม่ือเสร็จส้ินโครงการ 

สัดสวนครูผานการทดสอบสมรรถนะราย
สาขาในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาต ิ

1.รอยละ 50 2.สงเสริมการใชเครื่องมือการวัดและประเมินอิง
สมรรถนะตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนรวมกับ
นานาชาติ (PISA ) แก สถานศึกษา ดวยระบบ PISA STYLE 
ONLINE TESTING 

อัตราความแตกตางของคะแนน PISA ในแต
ละกลุมโรงเรียนลดลง 

1.ลดลงรอยละ 20 2.โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม เขาระบบ PISA STYLE 
ONLINE TESTING 90% 

อัตราการเขาเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน 

1.รอยละ 80 2.โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษามหาสารคาม เขาระบบ PISA STYLE ONLINE 
TESTING 90% 
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 1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา 

   1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป… 5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 เปาหมายรวม 

   2) ข้ันตอนการดําเนินงาน… 1. การจัดการศึกษาทุกระดับใชหลักสูตรท่ีเปนหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ และแนวทางการจัด การเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาผูเรียน 

   3) กิจกรรม…จัดทําขอเสนอวาดวยการพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษาผานการประกัน
คุณภาพ การประเมินคุณภาพ และการรับรองคุณภาพ 

   4) เปาหมายกิจกรรม…สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ มี
ธรรมาภิบาล โดยมีการสงเสริมใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องและไดรับการสนับสนุนท่ี
เหมาะสมกับบริบทเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทุกระดับตามปรัชญาและเปาหมายของ
สถานศึกษา และมีระบบความรับผิดชอบทางการศึกษา (Educational Accountability) บนพ้ืนฐาน
สมรรถนะหลักของผูเรียน 
 1.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 
   1) วตัถุประสงคท่ี .. 1. คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยท่ีสมบูรณ 
   2) เปาหมายรวมท่ี . 1. คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยท่ีสมบูรณ 
   3) ยุทธศาสตรท่ี 4 : การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
    (3.1) เปาหมายระดับยุทธศาสตรท่ี 4 : การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการ
พัฒนาอยางยั่งยืน 
    (3.2) แนวทางการพัฒนาท่ี .  4. สงเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม โดยสงเสริมการผลิตและการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
สนับสนุนการผลิตภาคการเกษตรไปสูเกษตรกรรมท่ียั่งยืน สงเสริมการทองเท่ียวท่ียั่งยืนโดยคํานึงถึง
ขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ สรางแรงจูงใจเพ่ือใหเกิดการปรับเปลี่ยนไปสูการ
บริโภคท่ียั่งยืน 
 แผนระดับท่ี 3 (ตามมติ ครม. วันท่ี 4 ธันวาคม 2560) 
         1. นโยบายและจุดเนนกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณป พ.ศ. 2565    
   จุดเนนท่ี  2.การสรางความสามารถในการแขงขัน 
        4.การจัดการศึกษาท่ีเสริมสรางชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
  2. นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานป พ.ศ. 2564-2565   
   นโยบายท่ี 3. ดานคุณภาพ 

3.1 สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความรู มีทักษะการเรียนรูและทักษะท่ี 
จําเปนของโลกในศตวรรษท่ี 21 อยางครบถวน เปนคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึด
ม่ันการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีถูกตองตอ
บานเมือง 
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3.2 พัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะและทักษะดานการอาน คณิตศาสตร การคิดข้ันสูง 
นวัตกรรมวิทยาศาสตรและเทคนโลยีดิจิทัล และภาษาตางประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แขงขัน และการเลือกศึกษาตอเพ่ือการมีงานทํา 
  3. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   เรื่อง 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู  
 ตอบแบบรายงาน    
    KRS  ตัวช้ีวัด ............1...... 
    PMQA  ตัวช้ีวัด ..........5........... 
    มาตรฐานสํานักงานเขต  ตัวช้ีวัด ........1........... 
สวนท่ี  2  รายละเอียดโครงการ 

  2.1  หลักการและเหตุผล 
   กระทรวงศึกษาธิการได มีการประกาศใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ซ่ึงไดมีการกําหนดมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา (ในสวนสาระ
ภูมิศาสตร) เม่ือ เดือน สิงหาคม 2560 เพ่ือใหเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หนวยงานระดับทองถ่ิน และ
สถานศึกษาทุกสังกัดท่ีรับผิดชอบดําเนินการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหแกรัฐบาลไดนําไปใชเปนกรอบ
และทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการจัดการเรียนการสอนท่ีมุงเนนพัฒนาเด็กและ
เยาวชนใหไดมีความรู ความสามารถ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามมาตรฐานการเรียนรูตามท่ี
กําหนดไวในกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ 
   การท่ีประเทศไทยไดเขารวมโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Programme for 
International Student Assessment) และผลการประเมินความสามารถของนักเรียนไทยในดาน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและการอานในระดับนานาชาติ ผลการประเมินดังกลาวสะทอนคุณภาพ
ของนักเรียนการเตรียมนักเรียนใหมีความพรอมเพ่ือพัฒนาสูเลิศ จําเปนตองพัฒนาทักษะท่ีจําเปนใน
ศตวรรษท่ี 21 ประกอบดวย การคิดวิจารณญาณ  และการแกปญหา  การรวมมือกันผานเครือขาย 
การปรับตัว การสรางสรรค การสื่อสาร ท้ังดวยการพูดและเขียน การเขาถึงและการวิเคราะหขอมูล
ขาวสารความรู ความอยากรูอยากเห็นและการจินตนาการ ประกอบกับปจจุบันเด็กจะสามารถเขาถึง
เครื่องมือและแหลงความรูตางๆ เม่ือเปนดังนี้ การเรียนการสอนจึงตองเปนกิจกรรมท่ีชวยใหเด็กมี
ความรอบรู (literate) ในสื่อและเทคโนโลยี(media) ใชเทคโนโลยีผานอินเตอรเน็ต  เพ่ือใหการ
ขับเคลื่อน การพัฒนาทักษะการคิดลงสูการจัดการเรียนการสอนในหองเรียนในระดับตาง ๆ อยาง
จริงจัง และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกําหนดไววา วิทยาศาสตรมี
บทบาท สําคัญ เพราะวิทยาศาสตรเก่ียวของกับทุกคนท้ังในชีวิต ประจําวันและการงานอาชีพตางๆ 
ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใชและผลผลิตตางๆท่ีมนุษยไดใชเพ่ือ อํานวยความสะดวกในชีวิต
และการทํางาน (สํานัก วิชาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2552, หนา 1) 
วิทยาศาสตรชวยใหมนุษย ไดพัฒนา วิธีคิด ท้ังความคิดเปนเหตุเปนผล คิดสรางสรรค คิด วิเคราะห 
การเรียนรูวิทยาศาสตร นอกจากนี้ในกิจกรรม การเรียนการสอนวิทยาศาสตร มีการจัดการเรียนการ
สอน ท่ีหลากหลายและแตกตางกันออกไปเพ่ือใหสอดคลอง กับธรรมชาติวิทยาศาสตรและ
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ความสําคัญของการเรียน รูวิชาวิทยาศาสตร พัฒนาผูเรียนใหผูเรียนทุกคนสามารถ เรียนรูและพัฒนา
ตนเอง มีความรู มีจินตนาการ ความคิด ริเริ่มสรางสรรค วางแผน สํารวจ ทดลอง ลงมือปฏิบัติ จริง 
ทํางานเปนกลุม วิเคราะห สังเคราะห ศึกษาคนควา หาความรู แกปญหาสืบเสาะสิ่งตางๆดวยตนเอง 
ซ่ึงเปน วิธีการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ จากการศึกษาสภาพปจจุบันและปญหาการ จัดการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร ปรากฏวามีปญหาดาน ครูผูสอนพบวา ครูขาดเทคนิคการสอนและกระบวนการ 
จัดประสบการณการเรียนการสอน ขาดการพัฒนาสื่อการ เรียนการสอนท่ีสนองตอความแตกตางและ
ความสนใจ ของเด็กเปนรายบุคคล ปญหาดานนักเรียน ไดแกนักเรียน เบื่อหนายการเรียน ไมเห็น
ความสําคัญและความจําเปน ของกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร และนักเรียนขาดการ เอาใจใส
จากผูปกครองในการจัดหาวัสดุอุปกรณการเรียน เปนปญหาท่ีสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน ต่ํา (นายอดุลย คํามิตร, 2554, หนา 98)การปรับเปลี่ยนวิธีการและเทคนิคการจัดกิจกรรม
การเรียนสอนของครู จึงเปนสิ่งสําคัญท่ีชวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามทฤษฎีการเรียน รูเพ่ือ
สรางสรรคดวยปญญาเปนทฤษฎี คือ การเรียนรู ท่ีดีตองเกิดจากการสรางพลังความรูในตนเองและ
ดวย ตนเองของผูเรียน 
 ดังนั้นเพ่ือเปนการเตรียมความพรอมในการจัดการศึกษาศตวรรษท่ี 21 ผู ท่ีมีสวนเก่ียวของ 
โดยเฉพาะผูบริหารและครูผูสอนจึงจําเปนตองมีทักษะการใชคอมพิวเตอรในการทําขอสอบ มีความรู
และเขาใจเก่ียวกับPISA และตระหนักถึงความสําคัญของผลการสอบPISAท่ีมีตอประเทศ ดวยเหตุนี้
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม จึงจัดโครงการสงเสริมสมรรนะครูในการจัดการ
เรียนรูวิทยาศาสตร (Scientific Literacy)  บูรณาการสิ่งแวดลอม เพ่ือใหสามารถนําความรูท่ีไดสูการ
ปฏิบัติ นํากระบวนการการฝกทําขอสอบดวยคอมพิวเตอร และการฝกแกปญหาตามแนวการประเมิน
PISA ขยายผลตอในระดับโรงเรียน  

  2.2 วัตถุประสงค 
        2.1  เพ่ือสงเสริม สนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูท่ี
บูรณาการ ท่ีสอดคลองตามตามสมรรถนะวิทยาศาสตร (Scientific Literacy) บูรณาการสิ่งแวดลอม 
       2.2  เพ่ือใหบริการเครื่องมือการวัดและประเมินอิงสมรรถนะตามแนวทางการประเมินผล
นักเรียนรวมกับนานาชาติ (PISA ) แก สถานศึกษา ดวยระบบ PISA STYLE ONLINE TESTING 
  2.3  เปาหมายโครงการ  

  2.3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 

            2.3.1.1  โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม เขา
รวมโครงการครบ 100%  

  2.3.2  เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 
            2.3.2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการ ท่ี
สอดคลองตามตามสมรรถนะวิทยาศาสตร (Scientific Literacy)บูรณาการสิ่งแวดลอม 
            2.3.2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาใชเครื่องมือการวัดและประเมินอิงสมรรถนะตาม
แนวทางการประเมินผลนักเรียนรวมกับนานาชาติ (PISA ) แก สถานศึกษา ดวยระบบ PISA STYLE 
ONLINE TESTING 
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  2.4 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ    
       2.4.1.  นักเรียน มีความรูและเขาใจเก่ียวกับPISA และตระหนักถึงความสําคัญของผลการ
สอบPISAท่ีมีตอประเทศ 
       2.4.2. นักเรียนกลุมตัวอยาง เขาใจวิธีการ และทําแบบประเมินPISA ไดอยางถูกตอง 
       2.4.3.  โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม มีความ
พรอมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาเพ่ิมเติมหนาท่ีพลเมือง 
.  2.5  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ (KPIs) 
   2.5.1   เชิงปริมาณ 
    1.โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม เขารวม

โครงการครบ 100% 

   2.5.2  เชิงคุณภาพ 
    1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการ ท่ีสอดคลอง

ตามตามสมรรถนะวิทยาศาสตร (Scientific Literacy)บูรณาการสิ่งแวดลอม 

    2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาใชเครื่องมือการวัดและประเมินอิงสมรรถนะตามแนว

ทางการประเมินผลนักเรียนรวมกับนานาชาติ (PISA ) แก สถานศึกษา ดวยระบบ PISA STYLE 

ONLINE TESTING. 

     2.6 การติดตามประเมินผล 
   2.6.1. วิธีการ การนิเทศ ติดตาม และการนิเทศการจัดการเรียนการสอน 
   2.6.2. เครื่องมือ……แบบติดตาม 
  2.7  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
   2.7.1.  นักเรียน มีความรูและเขาใจเก่ียวกับPISA และตระหนักถึงความสําคัญของผลการ
สอบPISAท่ีมีตอประเทศ 

     2.7.2. นักเรียนกลุมตัวอยาง เขาใจวิธีการ และทําแบบประเมินPISA ไดอยางถูกตอง 
   2.7.3.  โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม มีความ

พรอมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาเพ่ิมเติมหนาท่ีพลเมือง 
  2.8  กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 
   2.8.1  ศึกษานิเทศก และบุคลากร กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
   2.8.2 ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
  2.9  ระยะเวลาดําเนินโครงการ .ตุลาคม  2564 – กันยายน  2565 
  2.10  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินงบประมาณ 
      งบประมาณ งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจาก สพม. มหาสารคาม  แผนงานพ้ืนฐานดานการ
พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยจํานวนเงิน 20,000 บาท รายละเอียดประกอบการใช
จาย ดังนี้ 
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2.10.1 กิจกรรมและการดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผนรวมกับบุคลากร/ครู/ผูนํา/

ผูรับผิดชอบหนวยงาน/โรงเรียน 
- แตงตั้งคณะกรรมการการดําเนินงาน  

พฤศจิกายน 2564 นางรุงฤทัย  รัตนคุณศาสน/
คณะศึกษานิเทศก/ 
สถานศึกษาในสังกัด สพม.มค 

2 กิจกรรมท่ี 1 สรางความตระหนัก 
 
 

ธันวาคม 2564 – 
สิงหาคม 2565 

นางรุงฤทัย  รัตนคุณศาสน/ 
สถานศึกษาในสังกัด สพ
ม.มค/คณะศึกษานิเทศก 

3 กิจกรรมท่ี 2 จัดทําแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรูบูรณาการลงสูชั้นเรียน 

กุมภาพันธ 2565 – 
สิงหาคม 2565 

นางรุงฤทัย  รัตนคุณศาสน/ 
คณะศึกษานิเทศก 
 

4 กิจกรรมท่ี 3 การสรางสื่อรณรงค การ
จัดการสิ่งแวดลอมในโรงเรียน 
  (หนังสั้น คลิปวีดีโอ หรือโฆษณาเก่ียวกับ
การการจัดการสิ่งแวดลอมในโรงเรียน) 

กุมภาพันธ 2565 – 
สิงหาคม 2565 

นางรุงฤทัย  รัตนคุณศาสน/
คณะศึกษานิเทศก 

5 กิจกรรมท่ี 4 การนิเทศติดตามประเมินผล 
และรายงานผล 

กุมภาพันธ 2565 – 
สิงหาคม 2565 

นางรุงฤทัย  รัตนคุณศาสน/
คณะศึกษานิเทศก 

6 กิจกรรมท่ี 5 เวทีวิชาการนําเสนอผลการ
จัดการเรียนเรียนรูและผลงานนักเรียน 
นําไปสูการเผยแพรผลงานและยกยองเชิดชู
เกียรติ 

กุมภาพันธ 2565 – 
สิงหาคม 2565 

นางรุงฤทัย  รัตนคุณศาสน/
คณะศึกษานิเทศก 

7 รายงานผลการดําเนินโครงการ กันยายน 2565 นางรุงฤทัย  รัตนคุณศาสน 
 
2.10.2 รายละเอียดการใชงบประมาณ งบประมาณท้ังส้ิน .20,000.... บาท โดยมีรายละเอียดการ
ใชจาย ดังนี้  

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม 

 กิจกรรมท่ี 1 สรางความตระหนัก 
1. นําเรื่องการจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการ ท่ี
สอดคลองตามแนวทางการประเมินผล
นักเรียนรวมกับนานาชาติ (PISA : 
Programme for International Student 
Assessment)เขาใน 

- - - - 
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ตอ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม 

 วาระการประชุมผูบริหาร สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
2. ศึกษานิเทศก ผูอํานวยการโรงเรียน สราง
ความตระหนักใหเกิดข้ึนภายในโรงเรียน 

 

 รวมกิจกรรมท่ี 1 บูรณาการในงบฯ สพม.ภารกิจนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

 กิจกรรมท่ี 2 จัดทําแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู บูรณาการลงสูชั้นเรียน 
1.โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีสอดคลอง
ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนรวมกับ
นานาชาติ (PISA : Programme for 
International Student Assessment) 
2.จัดทําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู บูรณา
การลงสูชั้นเรียน 
3.การพัฒนาเครื่องมือเสริมทักษะการคิด
แกปญหาตามแนวทางการประเมินผลนักเรียน
รวมกับนานาชาติ 
4.การนําเครื่องมือการวัดและประเมินอิง
สมรรถนะตามแนวทางการประเมินผลนักเรียน
รวมกับนานาชาติ (PISA : Programme for 
International Student Assessment) มาใช
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดวยระบบ 
Online-Testing  

    

 รวมกิจกรรมท่ี 2 บูรณาการในงบฯ สพม.ภารกิจนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

 กิจกรรมท่ี 3 ติดตามผลการพัฒนาแผนบูรณา
การลงสูชั้นเรียน 
1.การเขียนบทความวิชาการเพ่ือสะทอนการ
ปฏิบัติงาน  

 

 รวมกิจกรรมท่ี 3 บูรณาการในงบฯ สพม.ภารกิจนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

 
 
 
 
 
 
 



149 

ตอ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม 

 กิจกรรมท่ี 4 การสรางส่ือรณรงค การจัดการ
ส่ิงแวดลอมในโรงเรียน 
 (หนังสั้น คลิปวีดีโอ หรือโฆษณาเก่ียวกับการ
การจัดการสิ่งแวดลอมในโรงเรียน) 
1.จัดทําเคาโครงงานวิจัย 
2.โรงเรียนจัดทําวิจัยดานสิ่งแวดลอมระดับ
สถานศึกษา 
3. การแขงขันงานวิจัยสิ่งแวดลอม ระดับเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา  
กลุมท่ี 1 โรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง 
       ชนะเลิศ   
       รองชนะเลิศอันดับ 1    
       รองชนะเลิศอันดับ 2    
กลุมท่ี 2 โรงเรียนขนาดใหญ 
       ชนะเลิศ   
       รองชนะเลิศอันดับ 1    
       รองชนะเลิศอันดับ 2    
กลุมท่ี 3 โรงเรียนขนาดใหญพิเศษ  
       ชนะเลิศ   
       รองชนะเลิศอันดับ 1    
       รองชนะเลิศอันดับ 2   
1.ผลิตสื่อการเรียนรูผานการทําคลิป VDO ดาน
การจัดการสิ่งแวดลอม 
2.จัดประกวดสื่อสรางสรรค ดานสิ่งแวดลอม ใน
หัวขอ สิ่งแวดลอมท่ีเปนมิตรกับชีวิตยุค “New 
Normal” 
รางวัลในการแขงขัน  
กลุมท่ี 1 โรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง
กิจกรรมหนังสั้นหรือสารคดีสั้นความยาว ไม
เกิน 3 นาที 
       ชนะเลิศ   
       รองชนะเลิศอันดับ 1    
       รองชนะเลิศอันดับ 2    
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ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม 

กลุมท่ี 2 โรงเรียนขนาดใหญและขนาดใหญ
พิเศษกิจกรรม หนังสั้นหรือสารคดีสั้นความยาว 
ไมเกิน 3 นาที 
       ชนะเลิศ   
       รองชนะเลิศอันดับ 1    
       รองชนะเลิศอันดับ 2    
กลุมท่ี 3 การแขงขันการทําคลิปโฆษณา ความ
ยาว 1 นาที 
       ชนะเลิศ   
       รองชนะเลิศอันดับ 1    
       รองชนะเลิศอันดับ 2    
คาตอบแทนคณะกรรมการ จํานวน 10 คน  
(คนละ 600 บาท = 10  x 600 = 6,000 บาท) 
คาโลรางวัล จํานวน 6 โล  
(โลละ 1,500 บาท = 6 x 1,500 = 9,000) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6,000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15,000 
 รวมกิจกรรมท่ี 4 15,000 
 กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมเวทีวิชาการนําเสนอผล

การจดัการเรียนเรียนรูและผลงานนักเรียน 
นําไปสูการเผยแพรผลงานและยกยองเชิดชู
เกียรติ 
1.นวัตกรรมการจัดการเรยีนการสอนท่ี
สอดคลองตามแนวทางการประเมินผลนักเรียน
รวมกับนานาชาติ (PISA) บูรณาการสิ่งแวดลอม 
กลุมท่ี 1 โรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง 
       ชนะเลิศ  รางวลัละ  
       รองชนะเลิศอันดับ 1  
       รองชนะเลิศอันดับ 2  
กลุมท่ี 2 โรงเรียนขนาดใหญและขนาดใหญ
พิเศษ 
       ชนะเลิศ  รางวลัละ  
       รองชนะเลิศอันดับ 1  
       รองชนะเลิศอันดับ 2   
คาตอบแทนคณะกรรมการ จํานวน 8 คน  
(คนละ 600 บาท = 8  x 600 = 4,800 บาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,800 
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ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม 

 รวมกิจกรรมท่ี 5 4,800 
 3.สรุปและรายงานผล   200 200 

 
 รวมท้ังส้ิน 20,000 

(ขออนุมัติถัวจายทุกรายการ) 
 
2.10.3 แผนการใชจายเงินงบประมาณ (ไตรมาส) 

 

 

 

 

 

 

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสท่ี 

1/2565 

ไตรมาสท่ี 

2/2565 

ไตรมาสท่ี 

3/2565 

ไตรมาสท่ี 

4/2565 

1. กิจกรรมท่ี 4 การสรางสื่อรณรงค การ

จัดการสิ่งแวดลอมในโรงเรียน(หนังสั้น 

คลิปวีดีโอ คลิปโฆษณาและนวัตกรรม

โ ค ร ง ง า น เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร ก า ร จั ด ก า ร

สิ่งแวดลอมในโรงเรียน) 

  15,000  15,000 

2.กิจกรรมท่ี  5 กิจกรรมเวทีวิชาการ

นําเสนอผลการจัดการเรียนเรียนรูและ

ผลงานนักเรียน นําไปสูการเผยแพรผลงาน

และยกยองเชิดชูเกียรติ(นวัตกรรมการ

จัดการเรียนการสอนท่ีสอดคลองตามแนว

ทางการประเ มินผลนัก เรียนร วมกับ

นานาชาติ (PISA) บูรณาการสิ่งแวดลอม) 

3.สรุปและรายงานผล 

    
 
 

5,000 

 
 
 

5,000 

รวม    20,000 20,000 
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โครงการ  พัฒนาสมรรถนะการสอนครูภาษาตางประเทศ 
หนวยงานรับผิดชอบ กลุม…นิเทศ ติดตามฯ………. สพม. ....มหาสารคาม 
ผูติดตอประสานงาน (contact person) 
ชื่อ - นามสกุล........นางรุจาภา  อรรถเวทิน โทรศัพท 095-5459395 
E-mail………. ruchapha.sv@gmail.com........ 
ลักษณะโครงการ* 

         โครงการท่ีใชงบประมาณ        โครงการท่ีไมใชงบประมาณ 

วิธีการดําเนินงาน* 

        ดําเนินการเอง                    จัดจาง 

สวนที่  1  ความเช่ือมโยง กับแผนในระดับตางๆ  
  1.1  ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
   1)   ยุทธศาสตรชาติ ดาน..การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย. 
    (1) เปาหมายคนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
  1.2  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับท่ี 2) 

   1)   แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น .แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 
    ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู 

    (1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 
     เปาหมายท่ี. 1.คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มีทักษะ
ท่ีจําเปนของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอ่ืนได
อยางมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
  1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 

   1) เรื่อง/ประเด็นการ ดานการศึกษา /การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 เปาหมายรวม 

 แผนระดับท่ี 3 (ตามมติ ครม. วันท่ี 4 ธันวาคม 2560) 
        1. นโยบายและจุดเนนกระทรวงศึกษาธิการ ประจาํปงบประมาณป พ.ศ. 2565    
   จุดเนนท่ี  2.การสรางความสามารถในการแขงขัน 
        4.การจัดการศึกษาท่ีเสริมสรางชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
  2. นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานป พ.ศ. 2564-2565   
   นโยบายท่ี 3. ดานคุณภาพ 

3.1 สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความรู มีทักษะการเรียนรูและทักษะท่ี 
จําเปนของโลกในศตวรรษท่ี 21 อยางครบถวน เปนคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึด
ม่ันการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีถูกตองตอ
บานเมือง 
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3.2 พัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะและทักษะดานการอาน คณิตศาสตร การคิดข้ันสูง 
นวัตกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาตางประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แขงขัน และการเลือกศึกษาตอเพ่ือการมีงานทํา 
  3. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   เรื่อง 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู  
ตอบแบบรายงาน    

 KRS  ตัวช้ีวัด ..................... 
 eMES  ตัวช้ีวัด ..................... 

สวนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
 2.1  หลักการและเหตุผล 

   ภาษาอังกฤษนับเปนภาษาสากลและเปนท่ียอมรับวาเปนภาษาท่ีจําเปนท่ีใชเปนสื่อกลางใน

การสื่อสารกับนานาประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งตั้งแตป พ.ศ.2558 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใตไดมีขอตกลง รวมกันในการเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน เพ่ือการ พัฒนาประเทศ

รวมกัน ท้ังทางดานความม่ันคง ดาน เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม จําเปนอยางยิ่งท่ีตอง พัฒนาคน

ใหมีคุณภาพ ทันตอสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลง ภาษาอังกฤษจึงเปนทักษะสําคัญประการหนึ่งใน

ศตวรรษท่ี 21 และเปนเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ซ่ึงสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง 

(พ.ศ.2560-2579) ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายเรงดวน ในการยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มความ สามารถในการแขงขันของประเทศไทยในประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม เห็นความสําคัญของการ

พัฒนาครูผูสอนภาษาอังกฤษโดยเนนการจัดการเรียนการสอนภายในหองเรียนและติดตามผูเรียน

ตามแบบการติดตามการสื ่อสารภาษาอังกฤษของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

มหาสารคามเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษา อังกฤษทั้งระบบ โดยมีการดําเนินการ

ตั้งแตป 2560-ปจจุบัน โดยดําเนินการประกาศแนวทางการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ

และดําเนินการตอเนื่องมาแลวนั้น มีผลทําใหมีครูผูสอนภาษาอังกฤษท้ังท่ีจบเอกภาษาอังกฤษและ

ไมจบเอกภาษาอังกฤษไดรับการนิเทศ พัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือเปนแนวทางการ

ขับเคลื่อนการพัฒนา การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (การพัฒนาทักษะการสอน) ดังนั้น 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา จึงจัดทําโครงการการพัฒนาครูภาษาอังกฤษและการนิเทศ 

ติดตามเพ่ือการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท้ังระบบข้ึนเพ่ือเปนการตอยอดและ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของเขตพ้ืนท่ีอยางตอเนื่อง 
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 2.2 วัตถุประสงค 
  2.2.1. พัฒนาการสอนภาษาอังกฤษ สําหรับครูผูสอนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษามหาสารคาม   
  2.2.2.เพ่ือนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูผูสอนภาษาอังกฤษใน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม  
 2.3 เปาหมายโครงการ  
  2.3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 
   1) รอยละ 85 ของครูผูสอนภาษาอังกฤษในสังกัดไดรับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ การจัดกระบวนการเรียนรู พัฒนาการสอนภาษาอังกฤษ  

   2) รอยละ 80 ของครูผูสอนภาษาอังกฤษ ไดรับการนิเทศ ติดตามดวยวิธีการท่ีหลากหลาย

และมีความพึงพอใจตอการนิเทศ 

  2.3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 
   1) ครูผูสอนภาษาอังกฤษไดพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การจัด

กระบวนการเรียนรูพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษ 

   2) ครูผูสอนภาษาอังกฤษไดรับการนิ เทศ ติดตามดวยวิธีการท่ีหลากหลายและมี

ประสิทธิภาพและมีความพึงพอใจตอการนิเทศ 

 2.4 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ    
  1) ครูผูสอนภาษาอังกฤษไดพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การจัดกระบวนการ
เรียนรูพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษ 
  2)  ครูผูสอนภาษาอังกฤษไดรับการนิเทศ ติดตามดวยวิธีการท่ีหลากหลายและมีประสิทธิภาพ
และมีความพึงพอใจตอการนิเทศ 
 2.5  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ (KPIs) 
  2.5.1 เชิงปริมาณ 

   1) รอยละ 85 ของครูผูสอนภาษาอังกฤษในสังกัดไดรับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ การจัดกระบวนการเรียนรู พัฒนาการสอนภาษาอังกฤษ  

   2) รอยละ 80 ของครูผูสอนภาษาอังกฤษ ไดรับการนิเทศ ติดตามดวยวิธีการท่ี หลากหลาย

และมีความพึงพอใจตอการนิเทศ 

  2.5.2 เชิงคุณภาพ 
   1) ครูผูสอนภาษาอังกฤษไดพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การจัด
กระบวนการเรียนรูพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษ 
   2) ครูผูสอนภาษาอังกฤษไดรับการนิ เทศ ติดตามดวยวิธีการท่ีหลากหลายและมี

ประสิทธิภาพและมีความพึงพอใจตอการนิเทศ 
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  2.6 การติดตามประเมินผล 
  2.6.1. วิธีการ นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของครูกลุมวาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ 
  2.6.2. เครื่องมือ แบบนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของครูกลุมวาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ 

 2.7  กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 
  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษของ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

 2.8 ระยะเวลาดําเนินโครงการ .1 มกราคม 2564  - 30 กันยายน 2565 

 2.9 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินงบประมาณ 

      งบประมาณ งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจาก สพม. มหาสารคาม จํานวนเงิน......5,000...
บาท รายละเอียดประกอบการใชจาย ดังนี้ 

 2.9.1 กิจกรรมและการดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรมและการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนนิงาน ผูรับผิดชอบ สถานท่ี 
1 วางแผนการดําเนินงาน 1  พ.ย. 64- 30 ธ.ค.64 ศน.รุจาภา อรรถเวทิน สพม.มค 

  2 ดําเนินการตามโครงการอบคร ู 1 ม.ค. 65-15 ส.ค   65 ศน.รุจาภา อรรถเวทิน สพม.มค 
3 นิเทศ ติดตามฯ และสรุปรายงานโครงการ 16 ส.ค.65 - 30 ก.ย. 65 ศน.รุจาภา อรรถเวทิน สพม.มค 

 2.9.2 รายละเอียดการใชงบประมาณ งบประมาณท้ังส้ิน ....5,000.... บาท โดยมีรายละเอียด
การใชจาย ดังนี้  

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม 

1 ประชุมวางแผนงาน - - - - 
2 คาวิทยากร 6 ชั่งโมง ชั่วโมงละ 600 

บาท  
3,600 - - 3,600 

3 คาอาหารและอาหารวางกรรมการ
ดําเนินงาน 120 บาท จํานวน  12 คน  

 1,440  1,400 

4 นิเทศ ติดตามฯ      
 รวมท้ังส้ิน 3,600 1,440  5,000 

(ขออนุมัติถัวจายทุกรายการ) 
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2.10.3 แผนการใชจายเงินงบประมาณ (ไตรมาส) 

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสท่ี 

1/256X 

ไตรมาสท่ี 

2/256X 

ไตรมาสท่ี 

3/256X 

ไตรมาสท่ี 

4/256X 

1.ประชุม วางแผน      

2. ดําเนินการตามโครงการ  5,000  5,000 

2 นิเทศ ติดตาม ฯ และสรุป

รายงานโครงการ 

     

รวม  5,000  5,000 
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โครงการ สงเสริมความเขมแข็งและพัฒนาคุณภาพระบบการประกันคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษา เพ่ือเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
ปงบประมาณ 2565  
หนวยงานรับผิดชอบ กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  สพม. มหาสารคาม   
ผูติดตอประสานงาน (contact person) 
    ช่ือ-นามสกุล วาท่ีรอยโท สุเขตร  ศรีบุญเรือง       โทรศัพท 0616164900 
    E-mail address : sukhet.sri@gmail.com    
ภายใตแผนงาน พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  

ลักษณะโครงการ* 

         โครงการท่ีใชงบประมาณ        โครงการท่ีไมใชงบประมาณ 

วิธีการดําเนินงาน* 

         ดําเนินการเอง                    จัดจาง 

สวนที่  1  ความเช่ือมโยง กับแผนในระดับตางๆ  
 1.1  ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
   1)   ยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย 
    (1) เปาหมาย. คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
   (2) ประเด็นยุทธศาสตร..การปฏิรูปการเรียนรูแบบพลิกโฉม 
          (3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ : เปนโครงการท่ีพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท ตรวจสอบ
ติดตามระบบบริหารสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรูของครู พัฒนาระบบประเมินคุณภาพ
มาตรฐานท่ีสามารถวัดและ ประเมินผลคุณภาพผูเรียนท้ังดานทักษะ ความรู ความสามารถ และ
สมรรถนะตามมาตรฐานการเรียนรู แตละระดับการศึกษา  
  1.2  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับท่ี 2) 
  1)   แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น  การพัฒนาการเรียนรู  
       (1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 
    เปาหมายท่ี 1.คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มีทักษะท่ี
จําเปนของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอ่ืนได
อยางมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
    การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ  เปนโครงการท่ีพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท ตรวจสอบติดตาม
ระบบบริหารสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรยีนรูของครู พัฒนาระบบประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี
สามารถวัดและ ประเมินผลคุณภาพผูเรียนท้ังดานทักษะ ความรู ความสามารถ และสมรรถนะตาม
มาตรฐานการเรียนรู แตละระดับการศึกษา  
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 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 
  1) เรื่อง/ประเด็นการ ดานการศึกษา/การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา 

1.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 
  1) วัตถุประสงคท่ี 
  2) เปาหมายรวมท่ี  1. คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยท่ีสมบูรณ 
      3) ยุทธศาสตรท่ี ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย  
   (3.1) เปาหมายระดับยุทธศาสตรท่ี -  เปาหมายท่ี 3  คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากลและมีความสามารถ เรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง 
   (3.2) แนวทางการพัฒนาท่ี 3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต  
 แผนระดับท่ี 3 (ตามมติ ครม. วันท่ี 4 ธันวาคม 2560) 
         1. นโยบายและจุดเนนกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณป พ.ศ. 2565    
       จุดเนน การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
   2. นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานป พ.ศ. 2565   
       นโยบายท่ี  ดานประสิทธิภาพ 
  ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล* 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
  กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
   พรบ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  
   พรบ.การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  
  ตอบแบบรายงาน    
    KRS  มาตรฐานท่ี 3 : สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
         ตัวบงชี้ท่ี 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและ  

  การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา  
    PMQA  มาตรฐานท่ี 3 : สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
        ตัวบงชี้ท่ี 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและ การศึกษา 
        ข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา 
    มาตรฐานสํานักงานเขต    มาตรฐานท่ี 3 ตัวบงชี้ท่ี 2 : สถานศึกษามีคุณภาพตาม 
               มาตรฐาน การศึกษา   ปฐมวัยและการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพ 
    การศึกษา 
       eMES  ตัวชี้วัด ตามตัวชีว้ัดแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรการการศึกษา 
    ข้ันพ้ืนฐาน  
 
 
 
 
 



159 

สวนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
  2.1  หลักการและเหตุผล 
   การพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา สามารถเขาสูการแขงขันในเวทีโลก จําเปนตองมี
กระบวนการจัดการศึกษาของประเทศใหมีมาตรฐานท้ังในระดับประเทศ และสามารถเทียบเคียง 
สมรรถนะไดกับมาตรฐานนานาชาติ การประกันคุณภาพจึงเปนกระบวนการท่ีสําคัญยิ่ง เปนกิจกรรม
หนึ่งท่ีสถานศึกษาตองดําเนินการควบคูไปกับการบริหารสถานศึกษา เพราะการประกันคุณภาพ 
(Quality Assurance) เปนการดําเนินการของสถานศึกษา เพ่ือใหหลักประกันกับภาคประชาสังคมวา
ผลผลิตท่ีเกิดข้ึน คือ คุณภาพของผูเรียนจะมีคุณภาพเปนไปตามเปาหมายของหลักสูตรมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ  และสอดคลองกับเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
    พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 ได
กําหนดจุดมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาท่ีมุงเนนคุณภาพและมาตรฐาน โดยกําหนด
รายละเอียดไวในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซ่ึงประกอบดวย 1.ระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน 2.ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก  มาตรา 9 (3) ไดกําหนดการ
จัดระบบโครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษา ใหยึดหลักท่ีสําคัญขอหนึ่ง คือ มีการกําหนด
มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดย
มาตรา 31 ใหกระทรวงมีอํานาจหนาท่ีกํากับดูและการศึกษาทุกระดับชั้นและทุกประเภท กําหนด
นโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษา และมาตรา 48 ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมี
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของ
การบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอ
หนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีท่ีเก่ียวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก การประกันคุณภาพการศึกษาเปน
กลไกสําคัญประการหนึ่งท่ีสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหดําเนินไปอยางตอเนื่อง
ปฏิบัติงานไดอยางเปนระบบ มีคุณภาพตามมาตรฐาน นักเรียนท่ีจบการศึกษาจากสถานศึกษาทุกแหง
มีความรู ความสามารถ มีทักษะ และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามท่ีหลักสูตรสถานศึกษากําหนด ซ่ึง
สอดคลองกับหลักการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติโดยเฉพาะในหมวดท่ีวาดวยการประกันคุณภาพการศึกษาไดกําหนดกรอบแนวทางการปรับปรุง
การศึกษาไว 4 ประการ คือ การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม การพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม การ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหม และการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม 
และกระทรวงศึกษาไดมีการประกาศใชมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 มีจํานวน 3 มาตรฐาน ไดแก มาตรฐานท่ี 1 
คุณภาพของผูเรียน 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ี
เนนผูเรียนเปนสําคัญ การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 เม่ือวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2561 ขอ 3 
ใหสถานศึกษาแตละแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยกําหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พรอมจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุงพัฒนาตาม
มาตรฐานของสถานศึกษา มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดสงรายงานผล
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การประเ มินตนเองใหแกหน วยงานตนสั ง กัด ท่ี กํ า กับดูแลสถานศึกษาเปนประจํ า ทุกป    
  ดวยเหตุผลดังกลาว สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามีบทบาทหนาท่ีสําคัญในการ
สงเสริมพัฒนาการศึกษาใหมีคุณภาพ สถานศึกษาทุกแหงมีระบบการประกันคุณภาพในท่ีเขมแข็ง จึง
ไดจัดทําโครงการ สงเสริมความเขมแข็งและพัฒนาคุณภาพระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาเพ่ือเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอกตอไป 

 2.2 วัตถุประสงค 
  2.2.1  เพ่ือสงเสริมความเขมแข็งของระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
   2.2.2  เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
    2.2.3  เพ่ือตรวจสอบ ติดตาม และเตรียมความพรอมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอก  
        จาก สมศ.  

2.3  เปาหมายโครงการ  

  2.3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 
    1. สถานศึกษาในสังกัด สพม.มค. ท้ัง 35 โรงเรียน (ผูบริหารสถานศึกษาและครูรอยละ 100)
    2. ศึกษานิเทศก สพม.มค. จํานวน 15 คน  (รอยละ 100 ) 
  2.3.2  เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 
    1. ผู เรียนไดรับการพัฒนาศักยภาพตามหลักสูตร และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
   2. บุคลากรในสถานศึกษาและผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในมีความรู ความเขาใจ
ในบทบาทงานท่ีรับผิดชอบ 
   3. สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีเขมแข็ง 
   4. สถานศึกษามีระบบสารสนเทศท่ีเปนระบบงายตอการนํามาประกอบการพัฒนาคุณภาพ 
   5. สถานศึกษามีความรูความเขาใจในการเตรียมพรอมรับการประเมินภายนอกอยางมี
ประสิทธิภาพ และมีผลการประเมินในระดับดีข้ึน  
   6. ผู รับบริการมีความพึงพอใจตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
   7. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีขอมูลสารสนเทศ มีระบบการกํากับ ติดตาม และ
ประเมินผลอยางเปนระบบในการขับเคลือ่นคุณภาพ 
  2.4 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
   1. ผูบริหารสถานศึกษา และครู มีความรู  ความเขาใจในระบบการประกันคุณภาพ   
   2. สถานศึกษามีระบบสารสนเทศท่ีเปนระบบงายตอการนํามาประกอบการพัฒนาคุณภาพ 
   3. สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีเขมแข็ง พรอมรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 
   4. ผู เรียนไดรับการพัฒนาศักยภาพตามหลักสูตร และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค   
   5. ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
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 2.5  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ (KPIs) 
  2.5.1   เชิงปริมาณ  
    1) สถานศึกษามีระบบสารสนเทศท่ีนําสูการยกระดับคุณภาพการศึกษา  รอยละ 100  
    2) สถานศึกษามีความพรอมรับการประเมินภายนอก รอยละ 100 
    3) สถานศึกษามีผลการประเมินภายนอกในระดับดีข้ึนไป รอยละ 95  
  2.5.2  เชิงคุณภาพ  
    1) ผูบริหารมีระบบการบริหารจัดการท่ีเขมแข็ง 
    2) ครูจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและสมรรถนะ 
    3) นักเรียนไดรับการพัฒนาศักยภาพตามหลักสูตร และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
  2.6 การติดตามประเมินผล 
  2.6.1. วิธีการ  - การติดตามลงพ้ืนท่ี สังเกต สัมภาษณ ตรวจสอบติดตามประเมินสภาพจริง  
                 - ผลการประเมินคุณภาพภายนอก จาก สมศ.  
  2.6.2. เครื่องมือ - แบบสังเกต 
            - แบบสัมภาษณ 
            - แบบประเมินคุณภาพตามตัวบงชี้  
            - รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก จาก สมศ. 
  2.7  กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 

 2.7.1 ผูบริหารสถานศึกษา  2.7.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา  2.7.3 นักเรียน  

  2.8 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565  

  2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินงบประมาณ 

      งบประมาณ งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจาก  
 สพม. มหาสารคาม แผนงาน..............................ผลผลิต.....................จาํนวนเงิน  

30,000  บาท รายละเอียดประกอบการใชจาย ดังนี้  

2.9.1 กิจกรรมและการดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ สถานท่ี 
1 ประชุมชี้แจงทําความเขาใจในการพัฒนาระบบ

การประกันคุณภาพการศึกษา 
ตุลาคม - ธันวาคม 2564  กลุมนิเทศฯ สพม.มค. 

2 การตรวจเยี่ยมพ้ืนท่ีเชิงประเมินเพ่ือพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพ 

มกราคม - มิถุนายน 
2565 

กลุมนิเทศฯ สถานศึกษา
ในสังกัด 

3 การรวบรวม สรปุ รายงานการสังเคราะห SAR กรกฎาคม – กันยายน 
2565  

กลุมนิเทศฯ สพม.มค. 
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2.9.2 รายละเอียดการใชงบประมาณ งบประมาณท้ังส้ิน 30,000   บาท โดยมีรายละเอียดการใช
จาย ดังนี้  

ท่ี กิจกรรม/รายการ งบประมาณ 
รวม  

จําแนกตามรายจาย 
คาตอบแทน คาใช

สอย 
คาวัสดุ 

1 กิจกรรมท่ี 1 ประชุมพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
1.1 วิเคราะห และกําหนดเปาหมาย วาง
แผนการดาํเนินงาน 
1.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน /แจง
สถานศึกษาและผูเก่ียวของ 
1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการผูรับผิดชอบงาน
ประกันคณุภาพการศึกษา 
1.4 สรุป รายงานผล 
- คาอาหารกลางวัน /อาหารวางในการจัด
อบรม จาํนวน 40 คน  
- คาวัสดุฝกอบรม 

10,000 - 6,400 3,600 

2 กิจกรรมท่ี 2  การตรวจเยี่ยมพ้ืนท่ี  
2.1 ประชุมช้ีแจง วางแผน  
2.2 ดําเนินการลงตรวจเยีย่มพ้ืนท่ีเชิง
ประเมิน    
2.3 สรุปผล – รายงานผลการดําเนินงาน 

10,000 - 8,000 2,000 

3 กิจกรรมท่ี 3  การสังเคราะห SAR 
3.1 ประชุมช้ีแจง วางแผน กําหนด
เปาหมาย 
3.2 รวบรวมรายงานผลการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา (Self-Assessment 
Report : SAR) 
3.3 วิเคราะห สังเคราะห รายงานผลการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา  
3.4 สรุปผล – รายงานผลการดําเนินงานตอ
ผูมีสวนเก่ียวของ   

10,000 - 8,000 2,000 

 รวมท้ังส้ิน 30,000 - 22,400 7,600 
(ขออนุมัติถัวจายทุกรายการ) 
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2.9.3 แผนการใชจายเงินงบประมาณ (ไตรมาส) 

 

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสท่ี 

1/2564 

ไตรมาสท่ี 

2/2564 

ไตรมาสท่ี 

3/2564 

ไตรมาสท่ี 

4/2564 

กิจกรรมท่ี 1 ประชุมพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา 

10,000    10,000 

กิจกรรมท่ี 2  การตรวจเยี่ยมพ้ืนท่ี   10,000  10,000 
 กิจกรรมท่ี 3  การสังเคราะห SAR     10,000 10,000 

รวม 10,000 10,000 10,000 30,000 
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โครงการ “การยกระดบัผลการเรียนรูคณิตศาสตร สูการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนรูครูคณิตศาสตรระดับมธัยมศึกษา” 
หนวยงานรับผิดชอบ กลุม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.มหาสารคาม 
ผูติดตอประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกุล นางอรชุมา  ดวงชาง    โทรศัพท 0610989780 
โทรสาร  043 777987   E-mail aujung1305@gmail.com 
ภายใตแผนงาน กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  

ลักษณะโครงการ* 

         โครงการท่ีใชงบประมาณ        โครงการท่ีไมใชงบประมาณ 

วิธีการดําเนินงาน* 

         ดําเนินการเอง                    จัดจาง 

สวนที่  1  ความเช่ือมโยง กับแผนในระดับตางๆ  
  1.1  ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับท่ี 1) 

   1)   ยุทธศาสตรชาติ ดานยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย  

    (1) เปาหมาย..คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

     (2) ประเด็นยุทธศาสตร ประเด็น 3. การปฏิรปูการเรยีนรูแบบพลิกโฉม  3.2 การ
เปลี่ยนโฉมบทบาท ‘คร’ูใหเปนครูยุคใหม 

     (3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ จากการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาคณิตศาสตรในสังกัด กอรปกับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับนานาชาติและระดับชาติ เชน 

การประเมินการสอบ TIMSS การประเมิน PISA และการสอบ O-NET พบวา วิชาคณิตศาสตร มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวามาตรฐาน มีหลายปจจัยท่ีสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า แตมี

ปจจัยสําคัญและเกี่ยวของโดยตรง คือครูผู สอนโดยครูจะตองจัดการเรียนรูใหผู เรียนมีความรู 

ความสามารถในการพัฒนาตนเองทั้งดานความรูและเทคนิควิธีการ สงเสริมและพัฒนาผูเรียนให

สามารถศึกษาไดเต็มตามศักยภาพดวยรูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีลากหลายมากมายตางๆกัน จําเปน

อยางยิ่งที่จะตองเรงดําเนินการชวยเหลือใหโรงเรียนและครูผูสอนคณิตศาสตร สามารถจัดการ

เรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ ใหสอดคลองกับนโยบายและแนวดําเนินการของสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานในการสงเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรูที่นําไปสูการ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
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  1.2  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับท่ี 2) 
   1)   แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู 
        (1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 
    เปาหมายท่ี 1.คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มีทักษะท่ี
จําเปนของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอ่ืนได
อยางมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
    การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ ครูจะตองจัดการเรียนรูใหผูเรียนมีความรู 
ความสามารถในการพัฒนาตนเองท้ังดานความรูและเทคนิควิธีการ สงเสริมและพัฒนาผูเรียนให
สามารถศึกษาไดเต็มตามศักยภาพดวยรูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีหลากหลายมากมายตางๆกัน 
จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองเรงดําเนินการชวยเหลือใหโรงเรียนและครูผูสอนคณิตศาสตร สามารถจัดการ
เรียนรู ไดอยางมีประสิทธิภาพ ใหสอดคลองกับนโยบายและแนวดําเนินการของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการสงเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรูท่ี
นําไปสูการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคาม 

ตัวชี้วดั Contribution ตอเปาหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 

คะแนน PISA ดานการอาน คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร 
(คะแนนเฉล่ีย) 

1.เฉล่ีย 470 คะแนน 2.ครูผูสอนรายวิชาคณิตศาสตรระดับ
มัธยมศึกษา มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรูที่หลากหลายและทันสมัย 

อันดับขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศดาน
การศึกษา 

1.อันดับที่ 45 2.ครูผูสอนรายวิชาคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษา มี
นวัตกรรมในการจัดการเรียนรูที่หลากหลายและทันสมยั 

   (2) แผนยอยของแผนแมบทฯ แผนยอยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
    แนวทางการพัฒนา สงเสริมสนับสนุนระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอยาง
ตอเนื่อง ครอบคลุมท้ังเงินเดือน สายอาชีพและระบบสนับสนุนอ่ืน ๆ ปฏิรูประบบการผลิตครูอาชีวะ
ยุคใหม โดยผูท่ีมีใบประกอบวิชาชีพจะตองเปนผูเชี่ยวชาญและมีประสบการณในการปฏิบัติงานจริงใน
สถานประกอบการในสาขาท่ีตนเองสอน มีความรู ทักษะ และสามารถสรางสมรรถนะท่ีสอดคลองกับ
กรอบมาตรฐานฝมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพใหแกผูเรียน และมีอัตรากําลังเพียงพอตอความ
ตองการของสถานศึกษาตามเกณฑมาตรฐานอัตรากําลังของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
    เปาหมายของแผนยอย คนไทยไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการ
เรียนรู และทักษะท่ีจําเปนของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเขาถึงการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตดี
ข้ึน 
    การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ ครูจัดการเรียนรูใหผูเรียนมีความรู 
ความสามารถในการพัฒนาตนเองท้ังดานความรูและเทคนิควิธีการ สงเสริมและพัฒนาผูเรียนให
สามารถศึกษาไดเต็มตามศักยภาพดวยรูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีหลากหลาย 
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ตัวชี้วดั Contribution ตอเปาหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 

สัดสวนครูผานการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูง
ตามมาตรฐานนานาชาติ 

1. รอยละ 50 2.ครูผูสอนรายวิชาคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษา มีนวัตกรรม
ในการจัดการเรียนรูที่หลากหลายและทนัสมัย 

อัตราความแตกตางของคะแนน PISA ในแตละกลุม
โรงเรียนลดลง 

1.ลดลงรอยละ 20 2.ครูผูสอนรายวิชาคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษา มี
นวัตกรรมในการจัดการเรียนรูที่หลากหลายและทันสมยั 

อัตราการเขาเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนตน 1. รอยละ 80 2. นักเรียนมีทัศนคติที่ดีตอการเรียนรูรายวิชาคณิตศาสตร 

 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 
  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา 
  2) ข้ันตอนการดําเนินงาน 
  การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 เปาหมาย
รวม 
  3) กิจกรรม  3 จัดสรรงบประมาณ และมีระบบสนับสนุนการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาระบบ
คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 
  4) เปาหมายกิจกรรม สถานศึกษาไดรับการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง สามารถสรางความ
เชื่อม่ันใหผูมีสวนเก่ียวของและสาธารณชนไดและเกิดวัฒนธรรมคุณภาพในการจัดการศึกษาของครู 
ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษา 
 แผนระดับท่ี 3 (ตามมติ ครม. วันท่ี 4 ธันวาคม 2560) 
 1. นโยบายและจุดเนนกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณป พ.ศ. 2565    
   จุดเนนท่ี ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการพัฒนาคุณภาพผูเรียน และสงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือ
สราง ขีดความสามารถในการแขงขัน ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการสงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
 2. นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานป พ.ศ. 2565   
  นโยบายท่ีดานคุณภาพ 

สวนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

  2.1  หลักการและเหตุผล 

    การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เปนกระบวนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนใหมีขีด

ความสามารถตามศักยภาพ มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และเปนแรงผลักดันท่ีสําคัญตอการพัฒนาประเทศชาติ 

ใหเจริญรุงเรืองตอไปในอนาคต โครงการยกระดับวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี เปนเครื่องมือท่ีจะชวยในการกําหนดทิศทางการดําเนินการจัดการศึกษาใหชัดเจน 

ครบถวน สมบูรณ และสอดคลองกับเจตนารมณ ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ โรงเรียนตองพัฒนา กําหนดเปาหมาย และตัวบงชี้ให

ชัดเจน โดยตองระดมความคิดเห็น วิเคราะห กําหนดทิศทาง อันจะสงผลใหเห็นภาพ และทิศทางการ

พัฒนา สามารถติดตาม และประเมินผลได การจัดการเรียนการสอนของครูกลุมสาระการเรียนรู
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คณิตศาสตร ตองพัฒนาศักยภาพในการดานการจัดการเรียนการสอน เพราะคุณภาพของผูเรียนเปน

ผลสะทอนมาจากการจัดการเรียนการสอนของครูซ่ึงสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2542 มาตรา 22 ท่ีระบุวา “การจัดการศึกษาตองยึดหลักผูเรียนทุกคนมีความสามารถในการ

เรียนรู และพัฒนาตนเองได และเต็มศักยภาพ” การพัฒนาศักยภาพดานการจัดการเรียนการสอน

คณิตศาสตร ท่ีสงผลตอคุณภาพนักเรียนท่ีเปนไปตามมาตรฐาน อันจะสงผลใหการจัดการศึกษาเปนไป

ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และภาพความสําเร็จของโครงการ

พัฒนาคุณภาพโรงเรียนสูการบรรลุตามมาตรฐาน จากการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตรในสังกัด กอรปกับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับนานาชาติและระดับชาติ เชน การ

ประเมินการสอบ TIMSS การประเมิน PISA และการสอบ O-NET พบวา วิชาคณิตศาสตร มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวามาตรฐาน มีหลายปจจัยท่ีสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า แตมี

ปจจัยสําคัญและเก่ียวของโดยตรงคือครูผูสอนโดยครูจะตองจัดการเรียนรูใหผูเรียนมีความรู 

ความสามารถในการพัฒนาตนเองท้ังดานความรูและเทคนิควิธีการ สงเสริมและพัฒนาผูเรียนให

สามารถศึกษาไดเต็มตามศักยภาพดวยรูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีหลากหลายมากมายตางๆกัน 

จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองเรงดําเนินการชวยเหลือใหโรงเรียนและครูผูสอนคณิตศาสตร สามารถจัดการ

เรียนรู ไดอยางมีประสิทธิภาพ ใหสอดคลองกับนโยบายและแนวดําเนินการของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการสงเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรูท่ี

นําไปสูการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

มหาสารคาม 

 2.2 วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร สูการพัฒนาคุณภาพผูเรียน  

 2. เพ่ือสงเสริมสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรูท่ีนําไปสูการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร  

 3. เพ่ือพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนของครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  
 4. เพ่ือนิเทศ ติดตาม สนับสนุนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  

 2.3  เปาหมายโครงการ  
  2.3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 

  1) ครูผูสอนรายวิชาคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษา สพม.มค 184 คน ไดรับการพัฒนา  

   2) กิจกรรม นิเทศ ติดตาม การเรียนรูรายวิชาคณิตศาสตร 2 ครั้ง/ภาคเรียน 
  2.3.2  เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 

  1) ครูสามารถพัฒนาการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษาโดยใชเทคโนโลยีอยางมี
คุณภาพ  

   2) ครูพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรูรายวิชาคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษา  
   3) ครูมีความพึงพอใจในกิจกรรมและพัฒนาวิชาชีพตนเองเกิดแรงบันดาลใจในการเขารวม
เวทีนําเสนอผลงานระดับชาติได  
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 2.4 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ    
 1) ผูเรียนไดรับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตรโดยใชนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีท่ีหลากหลาย 
 2) ครูมีการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการเรียนรูรายวิชาคณิตศาสตรท่ีหลายหลาย
และทันสมัย  
 3) สถานศึกษามีแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรูท่ีนําไปสูผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร 
 2.5  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ (KPIs) 
  2.5.1   เชิงปริมาณ 
   1. ครูผูสอนรายวิชาคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาจํานวน 184 คน สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม  
   2. โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม  
  2.5.2  เชิงคุณภาพ 
   1. นักเรียนมีทัศนคติท่ีดีตอการเรียนรูรายวิชาคณิตศาสตร  
   2. ครูผูสอนรายวิชาคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษา มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรูท่ี
หลากหลายและทันสมัย  
   3. สถานศึกษามีแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรูท่ีนําไปสูผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร 

     2.6 การติดตามประเมินผล 

ตัวบงช้ีสภาพความสําเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือท่ีใชวัดและ

ประเมินผล 
1. นักเรียนมีทัศนคติท่ีดีตอการ
เรียนรูรายวิชาคณิตศาสตร 

การสอบถาม 
การสัมภาษณ 
การสังเกต 

แบบประเมินความพึงพอใจ
ตอการเรียนรูรายวิชา
คณิตศาสตร 

2. ครผููสอนรายวิชา
คณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษา 
มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู
ท่ีหลากหลายและทันสมัย 

การสังเกตการสอน แบบนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู
ในชั้นเรียน 

3. สถานศึกษามีแนวทางการ
ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรูท่ี
นําไปสูผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร 

การสอบถาม 
การสัมภาษณ 
การสังเกต 

แบบนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู
ในชั้นเรียน 
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  2.7  กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 
   1. ครูผูสอนรายวิชาคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาจํานวน 184 คน สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม  
   2. โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม  
  2.8 ระยะเวลาดําเนินโครงการ  1ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
  2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินงบประมาณ 
      งบประมาณ งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจาก หนวยงานโดยตรง 

 สพม. มหาสารคาม จํานวนเงิน....20,000....บาท รายละเอียดประกอบการใชจาย ดังนี้ 

  2.9.1 กิจกรรมและการดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ สถานท่ี 

1 กิจกรรมท่ี 1 การพัฒนาสมรรถนะครู
ดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการ
จัดการเรียนรูคณิตศาสตรระดับ
มัธยมศึกษา (ออนไลน) 

ต.ค.64 - ธ.ค. 64 นางอรชุมา ดวงชาง 
นางเอมอร จันทนนตรี 

สพม.มค 

2 กิจกรรมท่ี 2 ประชุมปฏิบัติการจัดทํา
คูมือแนวทางการขับเคลื่อนการ
จัดการเรียนรูการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร 

ม.ค.65 - มี.ค. 65 นางอรชุมา ดวงชาง 
นางเอมอร จันทนนตรี 

สพม.มค 

3 กิจกรรมท่ี 3 เปดโลกการเรียนรูครู
คณิต คิดทันสมัย สูการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร 

พ.ค.65 - ก.ค. 65 นางอรชุมา ดวงชาง 
นางเอมอร จันทนนตรี 

สพม.มค 

4 กิจกรรมท่ี 4 การนิเทศ ติดตามการ
จัดการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู
รายวิชาคณิตศาสตร   

ส.ค.65 - ก.ย. 65 นางอรชุมา ดวงชาง 
นางเอมอร จันทนนตรี 

สพม.มค 
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  2.9.2 รายละเอียดการใชงบประมาณ งบประมาณท้ังส้ิน 20,000 บาท โดยมีรายละเอียด
การใชจาย ดังนี้  
 

ท่ี รายการ งบประมาณ 
จําแนกตามรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 กิจกรรมท่ี 1 การพัฒนาสมรรถนะครู
ดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการ
จัดการเรียนรูคณิตศาสตรระดับ
มัธยมศึกษา (ออนไลน) 
 - คาอาหารกลางวัน 1 ม้ือคณะทํางาน 
จํานวน 5 คน 
- คาเครื่องดื่มและอาหารวาง  2 ม้ือ 
คณะทํางาน จํานวน 5 คน 
- คาวิทยากร 

 
 
 
 

500 
 
 

300 
1,200 

 
 
 
 
 
 
 
 

1,200 

 
 
 
 

500 
 
 
 

300 

- 

2 กิจกรรมท่ี 2 ประชุมปฏิบัติการจัดทํา
คูมือแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการ
เรียนรูการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร 
- คาอาหารกลางวัน 2 ม้ือ จํานวน 12 
คน 
- คาเครื่องดื่มและอาหารวาง 4 ม้ือ 
จํานวน 12 คน  
- คาท่ีพัก จํานวน 12 คน  
- คาชดเชย น้ํามัน 

 
 
 
 

2,400 
 

1,440 
3,600 
2,560 

  
 
 
 

2,400 
 

1,440 
3,600 
2,560 

 

3 กิจกรรมท่ี 3 เปดโลกการเรียนรูครู
คณิต คิดทันสมัย สูการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร 
- คาตอบแทนคณะกรรม การตัดสิน
จํานวน 10 คน 
- รางวัลชนะเลิศการประกวด 4 
กิจกรรม กิจกรรมละ 1,000 บาท 

 
 
 

4,000 
 
 

4,000 

 
 
 

4,000 
 
 

4,000 
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ท่ี รายการ งบประมาณ 
จําแนกตามรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

4 กิจกรรมท่ี 4 การนิเทศ ติดตามการ
จัดการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการจัดการเรียนรูรายวิชา
คณิตศาสตร   

- - - - 

รวมท้ังส้ิน 20,000 9,200 10,800 - 

(ขออนุมัติถัวจายทุกรายการ) 
 
  2.9.3 แผนการใชจายเงินงบประมาณ (ไตรมาส) 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสท่ี 
1/2564 

ไตรมาสท่ี 
2/2564 

ไตรมาสท่ี 
3/2564 

ไตรมาสท่ี 
4/2564 

กิจกรรมท่ี 1 การพัฒนาสมรรถนะครู
ดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการ
จัดการ เรียนรู คณิตศาสตร ระดับ
มัธยมศึกษา (ออนไลน) 

2,000    2,000 

กิจกรรมท่ี 2 ประชุมปฏิบัติการจัดทํา
คู มื อแนวทางการ ขับ เคลื่ อนการ
จัดการเรียนรูการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนคณิตศาสตร 

 10,000   10,000 

กิจกรรมท่ี 3 เปดโลกการเรียนรูครู
คณิต  คิด ทันสมัย  สู การยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร 

  8,000  8,000 

กิจกรรมท่ี 4 การนิเทศ ติดตามการ
จัดการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการจัดการเรียนรูรายวิชา
คณิตศาสตร   

     

รวม 2,000 10,000 8,000 - 20,000 
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โครงการ “พัฒนาระบบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลระบบบริหาร 
และการจัดการศึกษา” 
หนวยงานรับผิดชอบ กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  สพม. มหาสารคาม 
ผูติดตอประสานงาน (contact person) 
ชื่อ - นามสกุล....นางสาวอิทธิณ์ณัฏฐ นันแกว......  โทรศัพท........097-2695539.... 
E-mail……nunkaew23@gmail.com.….. 
ชื่อ - นามสกุล....นายโพยม พลเรือง......  โทรศัพท........097-2695539.... 
E-mail……payompolruang@esdc.go.th.….. 
ภายใตแผนงาน พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
ลักษณะโครงการ* 

         โครงการท่ีใชงบประมาณ        โครงการท่ีไมใชงบประมาณ 

วิธีการดําเนินงาน* 

         ดําเนินการเอง                    จัดจาง 

สวนท่ี  1  ความเช่ือมโยง กับแผนในระดับตางๆ  
  1.1  ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
   1)   ยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  
    (1) เปาหมาย คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21
    (2) ประเด็นยุทธศาสตร ประเด็นท่ี  3. การปฏิรูปการเรียนรูแบบพลิกโฉม 3.2 การ
เปลี่ยนโฉมบทบาท ‘คร’ูใหเปนครูยุคใหม 
    (3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ.ครูไดรับการพัฒนา และปรับบทบาทครูให
เปนครูยุคใหม โดยเปลี่ยนจากครูผูใหความรู เปนผูอํานวยการเรียนรู โดยศึกษานิเทศกเปนผูให
คําปรึกษา ชี้แนะ พรอมท้ังสรางเครือขายการนิเทศ การจัดการเรียนรู เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู แนวคิด
และรวมแกปญหา 

 1.2  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับท่ี 2) 
   1)   แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู 
        (1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 
    เปาหมายท่ี... 1.คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มีทักษะท่ี
จําเปนของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอ่ืนได
อยางมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
    การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ 1. นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 470 คะแนน โดย
โครงการดําเนินอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสรางเจตคติ ในการปรับเปลี่ยนบทบาทครู ใหเปน
ผูอํานวยการสอน และสรางองคความรูในการนิเทศ การจัดการเรียนการสอนใหครูนําไปสูการปฏิบัติ 
และพัฒนาศึกษานิเทศกเพ่ือชวยใหขอเสนอแนะ เปนท่ีปรึกษา สนับสนุนในการเปนผูอํานวยการสอน
ของครู เพ่ือพัฒนาครูผูสอนและผูเรียนใหมีทักษะท่ีจําเปนของโลกศตวรรษท่ี 21 
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   (2) แผนยอยของแผนแมบทฯ ..แผนยอยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21... 
    แนวทางการพัฒนา (1) วางแผนการผลิต พัฒนาและปรับบทบาท “ครู คณาจารยยุค
ใหม” ใหเปน “ผูอํานวยการการเรียนรู” มีหลักสูตรผลิตครูอาชีวะยุคใหมท่ีสอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานฝมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพ โดยเนนการเปนผูเชี่ยวชาญและมีประสบการณในการ
ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการในสาขาท่ีตนเองสอน.. 
     เปาหมายของแผนยอย คนไทยไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการ
เรียนรู และทักษะท่ีจําเปนของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเขาถึงการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตดี
ข้ึน 
     การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ  
     1. รอยละ 50 ครูผานการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐาน
นานาชาติ 
     2. อัตราความแตกตางของคะแนน PISA ในแตละกลุมโรงเรียนลดลง รอยละ 20 
และนักเรียนมีผลคะแนนเฉลี่ย PISA เพ่ิมข้ึน 
     3. อัตราการเขาเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนตนรอยละ 80 จ.มหาสารคามมี
นักเรียนเขาศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาตอนตนทุกคน  
  1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 
   1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป…การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 …… 
   2) ข้ันตอนการดําเนินงาน 
        2.1) การปรับหลักสูตรพรอมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรูเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
       2.2) สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล 
โดยมีการสงเสริมใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องและไดรับการสนับสนุนท่ีเหมาะสมกับบริบท
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทุกระดับตามปรัชญาและเปาหมายของสถานศึกษาและมีระบบ
ความรับผิดชอบทางการศึกษา (Educational Accountability) บนพ้ืนฐานสมรรถนะหลักของผูเรียน 
   3) กิจกรรม  
        กิจกรรม 2 พัฒนาครูในการจัดการเรียนรูเชิงรุก และการวัดประเมินผล เพ่ือพัฒนา
ผูเรียน รวมท้ังการพัฒนาความรู และสมรรถนะดานเนื้อหาสาระท่ีสอน ดานศาสตรการสอน ดานการ
ใชสื่อและเทคโนโลยีในการเรียนรูและการสอนดานการพัฒนาทักษะแหงศตวรรษท่ี 21และดาน
บทบาทของครูในยุคใหม 
   4) เปาหมายกิจกรรม 
    4.1) ครูมีความรู ความเขาใจสามารถจัดการเรียนรูเชิงรุกได 
    4.2) ศึกษานิเทศกมีความรูความเขาใจสามารถใหคําแนะนําหรือชวยเหลือครูออกแบบ 
รายวิชาเพ่ิมเติมหรือกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และการนําไปจัดการสอนหรือจัดกิจกรรมใหผูเรียน 
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  1.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 
   1) วัตถุประสงคท่ี 1. คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยท่ีสมบูรณ 
   2) เปาหมายรวมท่ี 1. คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยท่ีสมบูรณ 

   3) ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
   (3.1) เปาหมายระดับยุทธศาสตรท่ี 2 คนในสังคมไทยทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และ
ความสามารถเพ่ิมข้ึน 
   (3.2) แนวทางการพัฒนาท่ี 2. พัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะความรูและความสามารถใน
การดํารงชีวิตอยางมีคุณคา 
   - พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห อยางเปนระบบ มีความคิด
สรางสรรค มีทักษะการทํางานและการใชชีวิตท่ีพรอมเขาสูตลาดงาน 
 แผนระดับท่ี 3 (ตามมติ ครม. วันท่ี 4 ธันวาคม 2560) 
         1. นโยบายและจุดเนนกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณป พ.ศ. 2565    
   จุดเนนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย ท่ี 12 การพัฒนาครูในสาขาวิชาตาง 
ๆ เพ่ือใหมีมาตรฐานวิขาชีพท่ีสูงข้ึน 
  2. นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานป พ.ศ. 2565   
   นโยบายดานคุณภาพ ท่ี 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนครูยุคใหม มี
ศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหนาท่ีไดดี มี
ความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีดีจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง รวมท้ังมี
จิตวิญญาณความเปนครู 
  3. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   เรื่อง การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสราง สังคมแหงการเรียนรู  

 
สวนท่ี  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
 สถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 เปนตัวเรงใหคนไทยเขาสูโลกดิจิทัลเร็วข้ึน มี

การใชโซเชียลมีเดียเพ่ือรองรับในดานตางๆ ท้ังธุรกิจออนไลน มีการนําปญญาประดิษฐหรือเอไอ (AI : 
Artificial Intelligence) มาใชเพ่ือพูดคุยกับคนจริง มีการประชุมออนไลน เรียนออนไลน ซ่ึงทุกคน
ตองปรับตัวเพ่ือความอยูรอดในยุคท่ีสถานการณโลกเปลี่ยนแปลงไป เด็กในยุคปจจุบันสามารถเรียนรู
โลกบนอินเตอรเน็ตไดเร็วมาก หากไดรับคําแนะนําท่ีดี และเลือกรับการพัฒนาทักษะท่ีเหมาะสมกับ
เขา ก็จะทําใหเด็กเรียนอยางมีความสุข เราอาจตองเปลี่ยนระบบท่ีสอนใหทําตามกรอบเดิม เปนการ
พัฒนาระบบแนะแนวท่ีดี ท่ีจะสงเสริมใหเด็กๆ สามารถคนหาตัวเอง สรางแรงบันดาลใจในการเรียน 
ใหเขามีกรอบการคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) คือการเรียนรูท่ีจะนําตัวเองไดตามความถนัด ดึง
ความสนใจของเขาออกมา (กาญจนา วานิชกร, 2564.หนังสือพิมพแนวหนา 20 พ.ย. 2564 ออนไลน 
สืบคนเม่ือวันท่ี 20 พ.ย. 2564) วิจารณ พานิช  (2564,มูลนิธิสยามกัมมาจล,สืบคนเม่ือวันท่ี 20 พ.ย. 
2564 ออนไลน ) ไดใหความเห็นวา การจัดการเรียนรูในยุคใหมนั้น การมีจิตวิญญาณของความเปนครู
เพียงอยางเดียวนั้นไมเพียงพอเสียแลว ครูจําเปนตองมีทักษะและคุณสมบัติเพ่ิมอีก 3 ขอดวยกันคือ 1.
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ครูตองเขาใจพัฒนาการตามชวงวัยของเด็กและเขาใจวาการเรียนรูของเด็กเกิดข้ึนอยางไร 2.ครูตองมี
ทักษะในการสอนแบบใหมเพ่ือใหเด็กมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 ขอ 3. มีความสามารถในการ
ประเมินผลสําเร็จโดยดูผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดข้ึนในเด็กแตละคน และคุณสมบัติอีกขอหนึ่งท่ีครูจะขาดเสีย
มิไดคือครูตองมีความสามารถในการประเมินผลสําเร็จของลูกศิษยโดยดูผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดข้ึนของเด็กแต
ละคน “...ครูสมัยใหม แทนท่ีจะต้ังหนาตั้งตาถายทอดความรู ก็มาตองคิดเสมอวาการจัดการเรียนรู
ของครู กอใหเกิดผลลัพธอะไรตอผูเรียนบาง ครูตองรูวาหากจะทําใหใหเกิดการเรียนรู อะไรท่ีจะทําให
เกิดผลลัทธเชนนั้นได ครูใหเด็กทําอะไร ครูก็ตองรูวาตองทําอยางไร เปนตน แลวครูจะรูไดอยางไรวา 
เด็กมีความกาวหนาในเรื่องการเรียนรูไปไดดี เด็กในชั้นเรียน บางคนไปไว บางคนไปชา ครูก็ตองมาตั้ง
คําถามอีกวา คนไหนไปไว คนไหนไปชา แลวครูจะทําอยางไร การเรียนรูท่ีดีเด็กท้ังชั้นตองเกิดการ
เรียนรู ท่ีแทจริง ถึงแมวาหัวจะชาก็ตาม ...” ดังนั้น “ครู” ตองไดปรับวิธีคิด เปลี่ยนวิธีสอน ให
กลายเปน “ครูยุคใหม” หากทําไดจะทําใหการพัฒนาศักยภาพคนรุนใหมของประเทศ สรางพลเมืองท่ี
มีคุณภาพ และมีสวนรวมในการดูแลพัฒนาประเทศได 
  การนิเทศการศึกษา (Educational Supervision) เปนการใหความชวยเหลือแนะนําในการ
ปรับปรุงพัฒนาวิธีการทํางาน กระบวนการพัฒนาครูหรือผูรับการนิเทศ เพ่ือใหสามารถปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู หรือการทํางานใหการจัดการศึกษาหรือการทํางานบรรลุจุดมุงหมาย
ท่ีวางไว ซ่ึงการนิเทศนั้นอยูบนหลักการของประชาธปิไตย ไดแก การเคารพซ่ึงกันระหวางผูนิเทศและ
ผูรับการนิเทศ การนิเทศการศึกษาเปนกิจกรรมการแนะนําชวยเหลือใหแนวทางในการปรับปรุง การ
จัดกิจกรรมการเรียนรูใหดียิ่งข้ึน ในการปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรูนี้จะสําเร็จไดผลดีเพียงไร
นั้น ยอมข้ึนอยูกับทักษะและความสามารถของศึกษานิเทศก ซ่ึงเปนผูทํางานรวมกับครู ตลอดจน
เทคนิคและวิธีการตาง ๆ ท่ีศึกษานิเทศกไดนํามาใชในการนิเทศการศึกษาโดยใหครูมีโอกาสคนควา
งานท่ีจะตองทําดวยตนเอง เพ่ือใหเกิดความงอกงามข้ึน เม่ือไดเรียนรูและมีความเจริญงอกงามแลว 
ยอมจะไดรูจักปรับปรุงงานดานการเรียนการสอนใหไดผลดีมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ดังนั้น การนิเทศจึง
เปนกระบวนการของการศึกษามุงจะสงเสริมใหการสนับสนุน และพัฒนามาตรฐานของการศึกษา
โดยเฉพาะผูนิเทศก็ตองการความรู  ประสบการณ  และทักษะตาง ๆ ในการนิเทศ  ตองการการ
สนับสนุนตองการขวัญและกําลังใจ  ตองการความรวมมือรวมใจจากบุคลากรทุกฝายท่ีเก่ียวกับ
การศึกษาขณะเดียวกันผูรับการนิเทศก็ตองการการดูแลเอาใจใส  ตองการขวัญกําลังใจ  และการ
สนับสนุนจากผูนิเทศและผูบริหารเชนกัน  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม  ได
ดําเนินกิจกรรมการนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษามาแลวอยางตอเนื่องทุกป  โดยมี
แผนงานปฏิบัติการนิเทศในรูปของการนิเทศใน 3 ลักษณะดวยกันคือ 1) นิเทศตามภาระงาน ( 
Function-based Supervision)  2) นิเทศตามเขตพ้ืนท่ี ( Area- based Supervision ) และ 3) 
นิเทศตามนโยบายหนวยงานตนสังกัด   (Policy - based Supervision)  
  ในการนี้ กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา มีเปาหมายหลักในการนิเทศ 
เพ่ือนําไปสูความสําเร็จตามนโยบายท่ีกําหนดไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนทําความเขาใจเก่ียวกับ
แนวทางการปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสนับสนุน ติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานของสถานศึกษาตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รวมท้ังได
แลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางความสัมพันธท่ีดีระหวางผูนิเทศและผูรับการนิเทศ  เพ่ือรับทราบปญหา 
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อุปสรรคในการปฏิบัติงาน  ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ พรอมท้ังประสานหรือหาแนวทางแกไขปญหาท่ีอาจ
เกิดข้ึน เพ่ือสรางขวัญ  กําลังใจใหแกผูปฏิบัติงาน  ตลอดจนนําผลการติดตามนิเทศไปปรับปรุง การ
ทํางานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน    
  ดวยเหตุดังกลาวขางตน กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จึงไดจัดทํา
โครงการพัฒนาระบบนิเทศ ติตาม ตรวจสอบ ประเมินผลระบบบริหาร และการจัดการศึกษา เพ่ือ
สนับสนุน  สงเสริมคุณภาพการศึกษาของนักเรียน และสถานศึกษาในสังกัดใหมีคุณภาพเพ่ิมข้ึนอยาง
ยั่งยืนตามยุทธศาสตรของแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ และยุทธศาสตรชาติตอไป 
 2.2 วัตถุประสงค 
  2.2.1 เพ่ือพัฒนาครูผูสอน ใหกลายเปน “ครูยุคใหม ปรับบทบาทครูใหเปนครูยุคใหม โดย
เปลี่ยนจากครูผูใหความรู เปนผูอํานวยการเรียนรู โดยใชกระบวนการนิเทศ ติตาม การจัดการเรียนรู 
      2.2.2 เพ่ือพัฒนาศึกษานิเทศกใหมีสมรรถนะและสามารถปฏิบัติงานไดตามมาตรฐาน 
      2.2.3 เพ่ือพัฒนากระบวนการนิเทศตามสภาพความตองการในการนิเทศของโรงเรียน  และ
พัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา 

2.3  เปาหมายโครงการ  
2.3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 

   1) ครูไดปรับบทบาทครูใหเปนครูยุคใหม โดยเปลี่ยนจากครูผูใหความรู เปนผูอํานวยการ     
เรียนรู ไมนอยกวารอยละ 80 
   2) รอยละ 100 ของศึกษานิเทศกมีความรูความเขาใจสามารถนิเทศ ติดตาม กํากับดูแล 
และอํานวยการใหครูออกแบบการจัดการเรียนรู  ใหผูเรียนมีทักษะจําเปนในศตวรรษท่ี 21 
   3) รอยละ 85 ของสถานศึกษามีระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา 

  2.3.2  เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 
   1) ครูมีทักษะในการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะ
จําเปนในศตวรรษท่ี 21 
   2) ศึกษานิเทศกมีสามารถกํากับดูแล และอํานวยการใหครูออกแบบการจัดการเรียนรู 
สามารถนําไปจัดการเรียนการสอนหรือจัดกิจกรรมใหผูเรียนได 
   3) ศึกษานิเทศกใหการนิเทศตามภาระงาน งานนโยบายและจุดเนนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาแกสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 
 2.4 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ    
   1) ครูมีทักษะในการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะ
จําเปนในศตวรรษท่ี 21 
   2) ศึกษานิเทศกมีสามารถกํากับดูแล และอํานวยการใหครูออกแบบการจัดการเรียนรู 
สามารถนําไปจัดการเรียนการสอนหรือจัดกิจกรรมใหผูเรียนได 
   3) สถานศึกษามีระบบนิเทศภายในสถานศึกษา 
   4) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีระบบนิเทศ ติดตาม ประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ 
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  2.5  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ (KPIs) 
   2.5.1  เชิงปริมาณ 
    1) ครูไดปรับบทบาทครูใหเปนครูยุคใหม โดยเปลี่ยนจากครูผูใหความรู เปนผูอํานวยการ
เรียนรู ไมนอยกวารอยละ 80 
    2) รอยละ 100 ของศึกษานิเทศกมีความรูความเขาใจสามารถนิเทศ ติดตาม กํากับดูแล 
และอํานวยการใหครูออกแบบการจัดการเรียนรู  ใหผูเรียนมีทักษะจําเปนในศตวรรษท่ี 21 
    3) รอยละ 85 ของสถานศึกษามีระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา 

  2.5.2  เชิงคณุภาพ 
    1) ครูมีทักษะในการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะ
จําเปนในศตวรรษท่ี 21 
    2) ศึกษานิเทศกมีสามารถกํากับดูแล และอํานวยการใหครูออกแบบการจัดการเรียนรู 
สามารถนําไปจัดการเรียนการสอนหรือจัดกิจกรรมใหผูเรียนได 
    3) ศึกษานิเทศกใหการนิเทศตามภาระงาน งานนโยบายและจุดเนนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาแกสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 
      2.6 การติดตามประเมินผล 
   2.6.1. วิธีการ  
    1) การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน  
    2) การประกวดรปูแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา 
    3) การประเมินความพึงพอใจ 
   2.6.2. เครื่องมือ 
      1) แบบนิเทศติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา 
       2) แบบประเมินความพึงพอใจ 
  2.7  กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 
   2.7.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 2.7.2 นักเรียน 
  2.8 ระยะเวลาดําเนินโครงการ .....1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565..... 
  2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินงบประมาณ 
      งบประมาณ งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจาก  สพม. มหาสารคาม แผนงาน...พ้ืนฐานดาน
การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย...ผลผลิต.....35 โรงเรียน..จํานวนเงิน..70,000..บาท 
รายละเอียดประกอบการใชจาย ดังนี้ 
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   2.9.1 กิจกรรมและการดําเนินการ 
ท่ี กิจกรรมและการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนนิงาน ผูรับผิดชอบ สถานท่ี 
1 ประชุม วางแผน วิเคราะห

สภาพความตองการในการ
นิเทศ ติดตาม 

ตุลาคม-ธันวาคม คณะศึกษานิเทศก สพม.มค 

2 สรางเครือขายการนิเทศ และ
พัฒนาระบบนิเทศ ติดตาม 

มกราคม-มีนาคม กลุมงานนิเทศฯ สพม.มค 

3 ประชุมปฏิบัติการพัฒนา
ระบบการนิเทศภายใน
สถานศึกษา 

มกราคม-มิถุนายน คณะศึกษานิเทศก สพม.มค 

4 นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลการบริหารและ
การจัดการศึกษา 

เมษายน-กันยายน คณะศึกษานิเทศก โรงเรียนใน
สังกัดสพม.มค 

5 สรุป รายงาน กรกฎาคม-กันยายน คณะศึกษานิเทศก สพม.มค 
 
  2.9.2 รายละเอียดการใชงบประมาณ งบประมาณท้ังส้ิน 70,000 บาท โดยมีรายละเอียด
การใชจายดังนี้  
 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม 

1 ประชุม วางแผน วิเคราะหสภาพ
ความตองการในการนิเทศ ติดตาม 

 1,800 400 2,200 

2 สรางเครือขายการนิเทศ และพัฒนา
ระบบนิเทศ ติดตาม 

 - - - 

3 ประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบการ
นิเทศภายในสถานศึกษา 

3,600 5,600  9,200 

4 นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
การบริหารและการจัดการศึกษา 

 56,000  56,000 

5 สรุป รายงาน  1,800 800 2,600 
      
 รวมท้ังส้ิน 3,600 65,200 1,200 70,000 

(ขออนุมัติถัวจายทุกรายการ) 
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2.9.3 แผนการใชจายเงินงบประมาณ (ไตรมาส) 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสท่ี 

1/2565 
ไตรมาสท่ี 
2/2565 

ไตรมาสท่ี 
3/2565 

ไตรมาสท่ี 
4/2565 

1. ประชุม วางแผน วิเคราะห
สภาพความตองการในการ
นิเทศ ติดตาม 

2,200 
   2,200 

2. สรางเครือขายการนิเทศ 
และพัฒนาระบบนิเทศ ติดตาม 

 - - - - 

3. ประชุมปฏิบัติการพัฒนา
ระบบการนิเทศภายใน
สถานศึกษา 

 
9,200 

 9,200 

4. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลการบริหารและการ
จัดการศึกษา 

 
56,000 

56,000 

5. สรุป รายงาน    2,600 2,600 
รวม 2,200 67,800 70,000 
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โครงการ  พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู สูการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 

******************* 
กลุมภารกิจท่ีรับผิดชอบ            นิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผูรับผิดชอบโครงการ               นางเอมอร จันทนนตรี นางอรชุมา ดวงชาง  นางรุงฤทัย รัตนคุณศาสน 
และคณะ 
ผูประสานงาน                 นางเอมอร  จันทนนตรี     โทรศัพท 089-9196322 
โทรสาร 043-777987             E-mail  aimmalarm@yahoo.co.th 
ลักษณะโครงการ* 

         โครงการท่ีใชงบประมาณ        โครงการท่ีไมใชงบประมาณ 

วิธีการดําเนินงาน* 

        ดําเนินการเอง                    จัดจาง 

สวนท่ี  1  ความเช่ือมโยง กับแผนระดับตางๆ  

  1.1 ยุทธศาสตรชาต ิ(แผนระดับท่ี 1) 

     1)   ยุทธศาสตรชาติ ท่ี 3  ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย 
    (1) เปาหมาย คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
    (2) ประเด็นยุทธศาสตร  4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง                               
ในศตวรรษท่ี 21 

  1.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับท่ี 2) 
   1)   แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู 
      (1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ (จ.2)  
     1. คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มีทักษะท่ีจําเปนของ
โลกศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับผู อ่ืนไดอยางมี
ประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
     2. คนไทยไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปญญา 
    2) แผนยอยของแผนแมบทฯ (จ.3) 
     12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
    3) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ (Y1) 
      เปาหมายท่ี 120101 คนไทยไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน  มีทักษะ
การเรียนรูและทักษะท่ีจําเปนของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเขาถึงการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตดีข้ึน 
     ตัวชี้วัดของแผนแมบทประเด็น 

   1. คะแนน PISA ดานการอาน คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร (คะแนนเฉลี่ย) 
     2. อันดับขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศดานการศึกษา 
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  1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2)  
   1 )  เ รื่ อ ง / ป ร ะ เ ด็ น ก า ร ป ฏิ รู ป  แ ผ น ก า ร ป ฏิ รู ป ป ร ะ เ ท ศ ด า น ก า ร ศึ ก ษ า  
              (ประเด็นการปฏิรูป ท่ี 5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนอง การ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21) 
 สอดคลองกับยุทธศาสตร สพฐ.  ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 
                                 ในการแขงขันและยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 สอดคลองกับยุทธศาสตร สพม.มหาสารคาม ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
และสงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสราง ขีดความสามารถในการแขงขัน ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการ
สงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 สอดคลองกับจุดเนน สพม.มหาสารคาม นโยบายท่ี 3 ดานคุณภาพ จุดเนน 3.4 พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ใหมีศักยภาพในการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรฐานสมรรถนะและ 
ทักษะท่ีจาเปนในศตวรรษท่ี 21   
 ตอบแบบรายงาน    
    KRS  ตัวช้ีวัด ตชว.1,2 
    PMQA  ตัวช้ีวัด 4.2 , 7.1 
    มาตรฐานสํานักงานเขต  ตัวช้ีวัด ม.1.2/ม.2.1/ม.2.5/ม.3.3 
    จุดเนน สพม.มค 3.4 

สวนท่ี  2  รายละเอียดโครงการ 

 2.1  หลักการและเหตุผล 
   กระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนดนโยบาย ประจําปงบประมาณ 2564  ภายใตแผนแมบทและ
ยุทธศาสตรชาติ ในประเด็นการพัฒนาการเรียนรู โดยใหสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพผูเรียนทุกชวงวัยไดรับการ
พัฒนาทุกมิติใหเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพพรอมขับเคลื่อนการพัฒนา ประเทศสู ความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 
เพ่ือใหผูเรียนทุกชวงวัยไดรับการศึกษาและการเรียนรูท่ีมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ยกระดับผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติท่ีสอดคลองกับบริบทพ้ืนท่ี สงเสรมินวัตกรรมการทดสอบหรือเทคนิคการวัด
และประเมินผล การพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนท่ีหลากหลายใหเอ้ือตอการเรียนรู ตลอดชีวิต การ
ยกระดับคุณภาพผูเรียนเพ่ือเตรียม ความพรอมในการประเมิน PISA  การสรางและพัฒนาแบบทดสอบทาง
การศึกษาท่ีเปนมาตรฐาน ระดับชาติ การใชผลการทดสอบและการประเมินผลทางการศึกษาระดับชาติ รวมท้ัง
การพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีจิตวิญญาณความ
เปนครู มีสมรรถนะสูง สอดคลองกับการจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นการจัดการเรียนรูในระดับมัธยมศึกษาจําเปนตองปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรูใหแก
ผูเรียนเชิงสมรรถนะรายบุคคลตามความสนใจ และความถนัดอยางเต็มศักยภาพ รวมท้ังปรับเปลี่ยนวิธีการวัด
ประเมินผลการเรียนของผูเรียน โดยมุงเนนการวัดประเมินตามสมรรถนะรายบุคคล เพ่ือนําไปสูการพัฒนาผูเรียน
ใหมีความพรอมท่ีจะพัฒนาตอยอดไปสูความเปนเลิศท่ีตรงตามความตองการและความถนัดของผูเรียน   
   การวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน  เปนองคประกอบสําคัญในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ผลท่ีไดจากการวัดและประเมินผลจะทําใหไดขอมูลสารสนเทศท่ีสะทอนใหเห็นถึงคุณภาพ
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ของผูเรียนท่ีเกิดจากการเรียนรูตามหลักสูตร วาผูเรียนเกิดคุณภาพการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู 
และตัวชี้วัดของหลักสูตรหรือไม อยางไร  ระบบการวัดและประเมินผล เปนกระบวนการท่ีควร
ดําเนินการควบคูไปกับการจัดการเรียนการสอน เพ่ือชวยสงเสริมคุณภาพการศึกษาใหบรรลุเปาหมาย 
โดยระบบการวัดและประเมินผลนี้จะเก่ียวของกับการทดสอบ การวัด และการประเมินผล และใน
ปจจุบันเทคโนโลยีไดเขามามีบทบาทสําคัญในฐานะเปนเครื่องมือท่ีจะชวยในเรื่องการจัดกระบวนการ
เรียนรู และการวัดประเมินผล ดังนั้นครูผูสอนจําเปนตองมีความรูความเขาใจในการสรางเครื่องมือ 
กระบวนการและวิธีการวัด และการประเมินผลดวยเทคนิควิธีการท่ีหลากหลาย รวมท้ังใชผลจากการ
ประเมินเปนขอมูลสารสนเทศท่ีบงบอกถึงผลจากการจัดการเรียนการสอน และสาเหตุของขอบกพรอง
เพ่ือนําไปแกปญหาหรือพัฒนาตอไป โดยใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือ และระบบสงเสริมสนับสนุนการ
จัดกระบวนการเรียนรู และการวัดประเมินผล 
   จากความสําคัญและความเปนมาดังกลาว กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จึงไดจัดทํา
โครงการนี้ข้ึน  เพ่ือสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานดานการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตรฯ  และสราง
องคความรูดานการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตร ใหสถานศึกษาอยางถูกตอง เปนปจจุบันและปฏิบัติได 
สรางและพัฒนาเครื่องมือท่ีไดมาตรฐาน และสอดคลองกับการประเมินตามสภาพจริง การประเมินในระดับชาติ (O-
NET) และระดับนานาชาติ (PISA) รวมท้ังจัดทําระบบสงเสริมสนับสนุนระบบการวัดและประเมินผล โดยนําเทคโนโลยี
มาใชในการบริหาร และการดําเนินการ   
 2.2 วัตถุประสงค 
   2.2.1 เพ่ือสรางและพัฒนาเครื่องมือท่ีไดมาตรฐานในการวัดและประเมินผลผูเรียนตามหลักสูตร 
และคลังขอสอบ การประเมินในระดับชาติ (O-NET) และระดับนานาชาติ (PISA) 
   2.2.2 เพ่ือพัฒนาระบบสนับสนุนงานวัดประเมินผลการศึกษา (ระบบคลังขอสอบ และระบบ
คลังขอสอบออนไลน)     
       2.2.3 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
    2.2.4 เพ่ือพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผูเรียน ของโรงเรียนในสังกัด 
 2.3  เปาหมายโครงการ 

 2.3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output)  
       1) คลังขอสอบตามมาตรฐาน และตัวชี้วัดตามหลักสูตรฯ 5 กลุมสาระการเรียนรูหลัก (Pre O-NET) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 
          2) จํานวนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนไดรับการพัฒนาสมรรถนะตามแนว
ทางการประเมิน PISA ดวยชุดฝกสมรรถนะและขอสอบ PISA Style ตั้งแตละรอยละ 90 ข้ึนไป 
      3) โรงเรียนท่ีมีผลการทดสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปท่ี 6 เพ่ิมข้ึนรอยละ 3 โดยยึดพ้ืนท่ีตามสหวิทยาเขต เปนฐาน จํานวน 7 สหวิทยาเขต  
         4) โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมข้ึนรอยละ 3  
        5) โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม จํานวน 35 โรงเรียน  
  2.3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 
   1) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม มีคลังขอสอบมาตรฐานสําหรับ 
การทดสอบระดับชาติ และการทดสอบระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพ  
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   2) ครูและนักเรียนสามารถนําฐานขอมูลสําหรับฝกการทําขอสอบประเมินสมรรนะตามแนว
ทางการประเมิน PISA 
   3) โรงเรียนในสังกัดมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐานเพ่ิมสูงข้ึน 
   4) โรงเรียนในสังกัดมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมสูงข้ึน      
   5) โรงเรียนในสังกัดพัฒนาศักยภาพของผูเรียนอยางมีคุณภาพ 
 2.4  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
   1) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม มีระบบสนับสนุนเพ่ือสงเสริมงาน
ดานการวัดและประเมินผล มีระบบคลังขอสอบท่ีไดคุณภาพใหบริการโรงเรียนในสังกัด  
    2) ผลการทดสอบ O-NET ของโรงเรียนในสังกัดมีคะแนนเฉลี่ยสูงข้ึน 
    3) นักเรียนไดรับการพัฒนาสมรรนะท่ีจําเปนดานการรูเรื่องการอาน ดานการรูเรื่องคณิตศาสตร 
และดานการรูเรื่องวิทยาศาสตร ตามแนวทางการประเมิน PISA 
   4) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม บริหาร และครูผูสอนมีนวัตกรรม มี
แนวทาง/ รูปแบบในการส ง เสริมพัฒนาสถานศึกษาให มีนวัตกรรม/ รูปแบบในการจัด
กระบวนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
      5) ผูเรียนผานการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร  

 2.5  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ (KPIs) 
  2.5.1 เชิงปริมาณ 
   1) รอยละ 80 ของสถานศึกษาในสังกัดท่ีใชระบบคลังขอสอบออนไลนฯ 
   2) ระดับผลการประเมินการใชระบบคลังขอสอบออนไลนในระดับมาก 
   3) รอยละ 3 พัฒนาการผลการทดสอบ O-NET ของโรงเรียน 
   4) รอยละ 90 ของผูเรียนกลุมเปาหมายในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนท่ีไดรับการพัฒนา
สมรรถนะตามแนวทางการประเมิน PISA ดวยชุดฝกสมรรถนะและขอสอบ PISA Style 
   5) รอยละ 80 ของผูบริหาร และครูผูสอนในโรงเรียนมีรูปแบบในการจัดกระบวนการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   6) รอยละ 80 ของผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรระดับดีข้ึนไป 

 2.5.2 เชิงคณุภาพ 
   1) สถานศึกษาในสังกัดท่ีใชระบบคลังขอสอบออนไลนฯ ท่ีมีคุณภาพ 
   2) ระดับผลการประเมินการใชระบบคลังขอสอบออนไลนในระดับมาก 
   3) การทดสอบ O-NET ของโรงเรียนมีพัฒนาการท่ีสูงข้ึน 
   4) ผูเรียนกลุมเปาหมายในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนท่ีไดรับการพัฒนาสมรรถนะตาม
แนวทางการประเมิน PISA ดวยชุดฝกสมรรถนะและขอสอบ PISA Style 
   5) ผูบริหาร และครูผูสอนในโรงเรียนมีรูปแบบในการจัดกระบวนการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนท่ีมีคุณภาพ 
   6) ผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรระดับดีข้ึนไป 
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 2.6 การติดตามประเมินผล 
  2.6.1. วิธีการ  
   1) สํารวจ 2) ประเมินผล 3) รายงานผล 4) ตรวจสอบระบบ PISA Style 5) รายงาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  2.6.2. เครื่องมือ  
  1) แบบสํารวจ 2) แบบประเมินผล3) แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4) ระบบ PISA 
Style 
 2.7 กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน  
  2.7.1 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
  2.7.2 ผูบริหารในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
  2.7.3นักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
 2.8 ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม  2564 ถึง  กันยายน  2565 
 2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินงบประมาณ 
      สพม. มหาสารคาม แผนงาน..............................ผลผลิต.....................จํานวน 35,000 บาท 
รายละเอียดประกอบการใชจาย ดังนี้ 
 2.9.1 กิจกรรมและการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรมและการดําเนินการ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ สถานท่ี 

1. 

วางแผน และกําหนดวิธีการ
ดําเนินงาน (Plan) 

ตุลาคม 2564 

นางเอมอร จันทนนตรี  
นางอรชุมา ดวงชาง   
นางรุงฤทัย รัตนคุณ
ศาสน 

 
สพม.มค 

2. 

ดําเนินการตามแผน (Do) 
กิจกรรมท่ี 1 การจัดทําคลัง
ขอสอบตามมาตรฐาน และ
ตัวชี้วัดตามหลักสูตรฯ 5 กลุม
สาระการเรียนรูหลัก 
1) วิเคราะหผังการสอบ O-
NET (Test Blueprint) 
2) ประชุมปฏิบัติการจัดทําคลัง
ขอสอบมาตรฐานเพ่ือเตรียมความ
พร อม ในกา รทดสอ บ ท า ง
การศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 
( Pre O-NET)  ร ะ ดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปท่ี 3 และระดับชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 6  

 
ธันวาคม  2564 – 
มกราคม 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

นางเอมอร จันทนนตรี  
นางอรชุมา ดวงชาง   
นางรุงฤทัย รัตนคุณ
ศาสน 

 
สพม.มค 
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ท่ี กิจกรรมและการดําเนินการ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ สถานท่ี 

3) จัดเตรียมและนําเขาขอสอบ  
Pre O-NET ในระบบการ
ทดสอบออนไลน  
4) วิเคราะห รายงานสรุปผล
การทดสอบ Pre O-NET 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 
และระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 
กิจกรรมท่ี 2 การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)      
1) ประชุมชี้แจงโรงเรียน โดย
ยึดพ้ืนท่ีตามสหวิทยาเขต เปน
ฐาน จํานวน 7 สหวิทยาเขต  
2 )  นิ เ ท ศ  ติ ด ต า ม  แ ล ะ
ประเมินผล 
3) สรุปผลการดําเนินการ 
กิจกรรมท่ี 3 การพัฒนา
สมรรถนะตามแนวทางการ
ประเมิน PISA 
1) ประชุมชี้แจงโรงเรียนทุก
โรงเรียน ครู 3 กลุมสาระการ
เรียนรู ภาษาไทย วิทยาศาสตร 
และคณิตศาสตร การใชชุดฝก
สมรรถนะและขอสอบ PISA 
Style 
2 )  นิ เ ท ศ  ติ ด ต า ม  แ ล ะ
ประเมินผล 
๓) สรุปผลการดําเนินการ 
กิจกรรมท่ี  4 การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
พัฒนาระบบวัดและประเมินผล
การ เรี ยนรู  สู การยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 

 
 

 
 
 
 

มกราคม – 
กุมภาพันธ  

2565 
 
 
 
 
 

พฤษภาคม – 
กรกฎาคม 2565 

 
 
 
 
 
 
 

กรกฎาคม – 
สิงหาคม2565 

 
 
 
 
 
 
โรงเรียนใน
สพม.มค 
 
 
 
 
 
 
สพม.มค 
 
 
 
 
 
 
 
 
สพม.มค 
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ท่ี กิจกรรมและการดําเนินการ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ สถานท่ี 

1) ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
กระบวนการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
พัฒนาระบบวัดและประเมินผล
การเรียนรูสูการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 
2) ลงพ้ืนท่ี และนิเทศ ติดตาม 
โรงเรียน 
3) นําเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู 
(show and share) ผานสื่อสังคม
ออนไลนและชองทางอ่ืน ๆ    

3. 
การตรวจสอบผลการ
ดําเนินการ (Check) 

กรกฎาคม – 
กันยายน 
2565 

นางเอมอร จันทนนตรี  
นางอรชุมา ดวงชาง   
นางรุงฤทัย รัตนคุณ
ศาสน 

 
สพม.มค 

4. การปรับปรุง แกไข (Act) 
กรกฎาคม – 

กันยายน 
2565 

นางเอมอร จันทนนตรี  
นางอรชุมา ดวงชาง   
นางรุงฤทัย รัตนคุณ
ศาสน 

 
สพม.มค 

 
2.10.2  รายละเอียดการใชงบประมาณ  งบประมาณท้ังส้ิน 35,000 บาท โดยมีรายละเอียดการ
ใชจาย ดังนี้   

 

ท่ี รายการ 
จําแนกตามรายจาย 

งบประมาณ 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1. 

กิจกรรมท่ี 1 การจัดทําคลังขอสอบตาม
มาตรฐาน และตัวชี้วัดตามหลักสูตรฯ 5 กลุม
สาระการเรียนรูหลัก 
คาใชจายการประชุมปฏิบัติการ
คณะทํางานจัดทําคลังขอสอบออนไลน 
(10 คน จํานวน 2 วัน 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม/คาอาหาร
กลางวัน คนละ 160 บาท/วัน)  

 3,200 บาท   3,200 บาท 
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ต่อ 

ท่ี รายการ 
จําแนกตามรายจาย 

งบประมาณ 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

2. 

กิจกรรมท่ี 2 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 
(O-NET)  
- จัดกระบวนการพัฒนายกระดับผล
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติข้ัน
พ้ืนฐาน (O-NET) ตามบริบท และความ
ตองการจําเปน (7 สหวิทยาเขตๆละ 
2,500.-บาท) 

 17,500   17,500  

3. 

กิจกรรมท่ี 3 การพัฒนาสมรรถนะตาม
แนวทางการประเมิน PISA ดวยการใช
ชุดฝกสมรรถนะและขอสอบ PISA 
Style (๓๕ คน จาํนวน ๑ วัน 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม/คาอาหาร
กลางวัน คนละ ๑๖๐ บาท/วัน) 

 5,600   5,600  

4. 

กิจกรรมท่ี 4 การพัฒนากระบวนการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
พัฒนาระบบวัดและประเมินผลการ
เรียนรู สูการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
1) ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
กระบวนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและพัฒนาระบบวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูสู                                 
การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
(35 คน จํานวน 1 วัน 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม/คาอาหาร
กลางวนั คนละ 160 บาท/วัน) 
2) ลงพ้ืนท่ี ในการนิเทศ ติดตาม 
โรงเรียน 
3) คาวัสดุ 

 5,600  
 

3,100  8,700  
 

 รวมท้ังส้ิน - 31,900.- 3,100.- 35,000 
 หมายเหตุ   ขอถัวจายทุกรายการ  
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2.10.3 แผนการใชจายเงินงบประมาณ (ไตรมาส) 
 

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสท่ี 

1/2564 

ไตรมาสท่ี 

2/2564 

ไตรมาสท่ี 

3/2564 

ไตรมาสท่ี 

4/2564 

1.วางแผน และกําหนดวิธีการ

ดําเนินงาน (Plan) 
     

2.ดําเนินการตามแผน (Do) 
กิจกรรมท่ี 1 การจัดทําคลัง
ขอสอบตามมาตรฐาน และ
ตัวชี้วัดตามหลักสูตรฯ 5 กลุม
สาระการเรียนรูหลัก 
1) วิเคราะหผังการสอบ O-NET  
2) ประชุมปฏิบัติการจัดทําคลัง
ขอสอบมาตรฐานเพ่ือเตรียม
ความพรอมในการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน
(Pre O-NET) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 3 และระดับชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 6  
3) จัดเตรียมและนําเขาขอสอบ 
Pre O-NET ในระบบการ
ทดสอบออนไลน  
4) เปดระบบการทดสอบ Pre 
O-NET  ในระบบการทดสอบ
ออนไลน 
5) วิเคราะห รายงานสรุปผลการ
ทดสอบ Pre O-NET ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 3 และระดับชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 6 
กิจกรรมท่ี 2 การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ
ข้ันพ้ืนฐาน  
(O-NET)  

  
3,200.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17,500.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,600.- 
 
 
 
 
 

8,700.- 
 

 
3,200.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17,500.- 
 
 
 
 
 
 

5,600.- 
 
 
 
 
 

8,700.- 
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แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสท่ี 

1/2564 

ไตรมาสท่ี 

2/2564 

ไตรมาสท่ี 

3/2564 

ไตรมาสท่ี 

4/2564 
1) เลือกโรงเรียนกลุมเปาหมาย 
สหวิทยาเขตละ 1 โรงเรียน 
2) จัดกระบวนการพัฒนา
ยกระดับผลผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 
(O-NET) ตามบริบท และความ
ตองการจําเปน 
3) นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล  

4) สรุปผลการดําเนินการ 
กิจกรรมท่ี 3 การพัฒนา
สมรรถนะตามแนวทางการ
ประเมิน PISA  
1) ประชุมชี้แจงโรงเรียนทุก
โรงเรียน ครู 3 กลุมสาระการ
เรียนรู ภาษาไทย วิทยาศาสตร 
และคณิตศาสตร การใชชุดฝก
สมรรถนะและขอสอบ PISA 
Style 
2) นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล 
3) สรุปผลการดําเนินการ 
กิจกรรมท่ี 4 การพัฒนา
กระบวนการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  
1) ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
กระบวนการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
2) ลงพ้ืนท่ี และนิเทศ ติดตาม 
โรงเรียนกลุม 
3) นําเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู 
(show and share) 
4) สรุปผลการดําเนินการ 
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แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสท่ี 

1/2564 

ไตรมาสท่ี 

2/2564 

ไตรมาสท่ี 

3/2564 

ไตรมาสท่ี 

4/2564 

 

3 .  ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ผ ล ก า ร

ดําเนินการ (Check) 

     

4. การปรับปรุง แกไข (Act)      

รวม  20,700.-  14,300- 35,000.- 
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โครงการ การประชุมผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษามหาสารคาม 

หนวยงานรับผิดชอบ กลุม……อํานวยการ…. สพม. ................มหาสารคาม................. 

ผูติดตอประสานงาน (นางสาวอาภรณ สิงหะสุริยะ) 
ชื่อ - นามสกุล.....นางสาวอาภรณ  สิงหะสุริยะ......  โทรศัพท.......085-0026893....... 
โทรสาร....043-777897.....  E-mail…katae.kok2010@gmail.com….….. 

ภายใตแผนงาน พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

ลักษณะโครงการ* 

         โครงการท่ีใชงบประมาณ        โครงการท่ีไมใชงบประมาณ 

วิธีการดําเนินงาน* 

         ดําเนินการเอง                    จัดจาง 

สวนที่  1  ความเช่ือมโยง กับแผนในระดับตางๆ  
  1.1  ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
   1)   ยุทธศาสตรชาติ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
    (1) เปาหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม 
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส. 
     (2) ประเด็นยุทธศาสตร ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตรชาติเปน
เปาหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น  ทุกภารกิจ และทุกพ้ืน 
     (3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
     1) ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคาม มีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติงานท่ีไดดียิ่งข้ึน ทําใหสถานศึกษาสามารถปฏิบัติตาม
แนวทาง กฎระเบียบไดอยางถูกตอง เปนไปดวยประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
     2) ผูบริหารใหความตระหนักถึงความสําคัญในการเขารวมประชุม เพ่ือจะไดนํา
นโยบายของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานและกระทรวงศึกษาธิการไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง รวดเร็ว ทันตามระยะเวลาท่ีกําหนด ซ่ึง
จะสงผลอันดีตอนักเรียนในสถานศึกษาตอไป 

  1.2  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับท่ี 2) 

   1)   แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพรัฐ  

    (1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 

    เปาหมายท่ี  ขอ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพรัฐ 
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   เปาหมายตามแผนแมบทฯ  
     1) ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม มี
ความรู ความเขาใจในการปฏิบัติงานท่ีไดดียิ่งข้ึน ทําใหสถานศึกษาสามารถปฏิบัติตามแนวทาง 
กฎระเบียบไดอยางถูกตอง เปนไปดวยประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
    2) ผูบริหารใหความตระหนักถึงความสําคัญในการเขารวมประชุม เพ่ือจะไดนํานโยบาย
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานและกระทรวงศึกษาธิการไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง รวดเร็ว ทันตามระยะเวลาท่ีกําหนด ซ่ึงจะ
สงผลอันดีตอนักเรียนในสถานศึกษาตอไป 
  (2) แผนยอยของแผนแมบทฯ แผนยอยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
   แนวทางการพัฒนา  
    2) กําหนดนโยบายและการบริหารจัดการท่ีตั้งอยูบนขอมูลและหลักฐาน เชิงประจักษ 
มุงผลสัมฤทธิ์ มีความโปรงใส ยืดหยุนและคลองตัวสูง นํานวัตกรรม เทคโนโลยี ขอมูลขนาดใหญ 
ระบบ การทํางานท่ีเปนดิจิทัล มาใชในการบริหาร และการตัดสินใจ มีการพัฒนาขอมูลเปดภาครัฐให
ทุกภาคสวนสามารถเขาถึง แบงปน และใชประโยชนไดอยางเหมาะสมและสะดวก รวมท้ังนําองค
ความรูในแบบสหสาขาวิชาเขามาประยุกตใช เพ่ือสรางคุณคาและแนวทางปฏิบัติท่ีเปนเลิศในการ
ตอบสนองกับสถานการณตาง ๆ ไดอยางทันเวลา พรอมท้ังมีการจัดการความรูและถายทอดความรู
อยางเปนระบบเพ่ือพัฒนาภาครัฐใหเปนองคกร แหงการเรียนรู และการเสริมสรางการรับรู สราง
ความเขาใจ การพัฒนาวัฒนธรรมองคกร เพ่ือสงเสริมการพัฒนาระบบบริการและการบริหารจัดการ
ภาครัฐ อยางเต็มศักยภาพ 
   เปาหมายของแผนยอย 
    - ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเทามาตรฐานสากลและมีความคลองตัว 
   การบรรลเุปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ  
    - ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม มี
ความรู ความเขาใจในการปฏิบัติงานท่ีไดดียิ่งข้ึน ทําใหสถานศึกษาสามารถปฏิบัติตามแนวทาง 
กฎระเบียบไดอยางถูกตอง เปนไปดวยประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 
   1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ดานการศึกษา 
   2) ข้ันตอนการดําเนินงาน 
             - ผูบริหารสถานศึกษา ถือไดวาเปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญในการนํานโยบายสําคัญตาง ๆ                 
ท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาไปสูการปฏิบัติ ซ่ึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีความรู ความเขาใจในเรื่อง
นโยบายและแนวทางในการดําเนินกิจกรรมทางการศึกษา ซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงขับเคลื่อนอยู
ตลอดเวลาผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา จะตองสรางความเขาใจในระบบการทํางานท่ีดี
และคลองตัว ทันตอเหตุการณ เพ่ือดําเนินงานเปนไปตามนโยบายและกฎระเบียบ ในการปฏิบัติดวย
ความถูกตอง ครบถวน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการศึกษา สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม จึงไดกําหนดใหมีการประชุมผูบริหารการศึกษา ผูบริหาร
สถานศึกษา เพ่ือพบปะ หารือขอราชการ ชี้แจงถึงนโยบาย ประเด็นปญหา รับฟงความคิดเห็น 
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ขอเสนอแนะ แลกเปลี่ยนทัศนะซ่ึงกันและกัน เพ่ือใหสามารถดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการ
จัดการศึกษา ใหไปสูเปาหมายดวยความรวมมือ  จากทุก ๆ ฝาย 
  1.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 
   1) วัตถุประสงคท่ี ขอ 6 การบริหารจัดการภาครัฐ การปองกันทุจริตประพฤติมิชอบ                                   
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
แผนระดับท่ี 3 (ตามมติ ครม. วันท่ี 4 ธันวาคม 2560) 
         1. นโยบายและจดุเนนกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณป พ.ศ. 2565    
 จุดเนนท่ี การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
  2. นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานป พ.ศ. 2565   
 นโยบายขอ 4. ดานประสิทธิภาพ (4.6) เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและ 
ประเมินผลการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  3. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  เรื่องท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ตอบแบบรายงาน    

 KRS  ตัวช้ีวัด ..................... 
 PMQA  ตัวช้ีวัด ..................... 
 มาตรฐานสํานักงานเขต  ตัวช้ีวัด ..................... 
 ITA  ตัวช้ีวัด ..................... 

สวนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

  2.1  หลักการและเหตุผล 
            ผูบริหารสถานศึกษา ถือไดวาเปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญในการนํานโยบายสําคัญตาง ๆ ท่ี
เก่ียวของกับการจัดการศึกษาไปสูการปฏิบัติ ซ่ึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีความรู ความเขาใจในเรื่อง
นโยบายและแนวทางในการดําเนินกิจกรรมทางการศึกษา ซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงขับเคลื่อนอยูตลอดเวลา
ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา จะตองสรางความเขาใจในระบบการทํางานท่ีดีและคลองตัว 
ทันตอเหตุการณ เพ่ือดําเนินงานเปนไปตามนโยบายและกฎระเบียบ ในการปฏิบัติดวยความถูกตอง 
ครบถวน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการศึกษา 
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม จึงไดกําหนดใหมีการประชุมผูบริหาร
การศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา  เพ่ือพบปะ หารือขอราชการ ชี้แจงถึงนโยบาย ประเด็นปญหา รับฟง
ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ แลกเปลี่ยนทัศนะซ่ึงกันและกัน เพ่ือใหสามารถดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ท่ี
เก่ียวของกับการจัดการศึกษา ใหไปสูเปาหมายดวยความรวมมือจากทุก ๆ ฝาย  

  2.2 วัตถุประสงค 
   2.2.1 เพ่ือใหผูอํานวยการสถานศึกษา มีความรูความเขาใจ ความสามารถและประสบการณ   
ใหม ๆ ในการบริหารจัดการศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษาใหทันกับการเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน และ
สามารถเปนผูนําท่ีดี  
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    2.2.2 เพ่ือชี้แจงนโยบายและแนวทางการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษามหาสารคาม 

  2.2.3 เพ่ือรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ แลกเปลี่ยนและหาแนวทางแกไขรวมมือ   
  2.2.4 เพ่ือใหสถานศึกษาไดรับขอมูลขาวสาร การดําเนินงานเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติท่ีถูกตอง   

  2.3  เปาหมายโครงการ  

   2.3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 
    1) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม จํานวน 1 คน 
    2) รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม จํานวน 3 คน 
    3) ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน  35  คน 
    4) ผอ.กลุมทุกกลุม จํานวน  10 คน  
    5) เจาหนาท่ีในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม จํานวน 6 คน 

2.3.2  เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 

    1) ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม มี

ความรู ความเขาใจในการปฏิบัติงานท่ีไดดียิ่งข้ึน 

    2) ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

ไดรับทราบขอมูล ขาวสาร ความเคลื่อนไหวของทางราชการไดอยางรวดเร็ว 

 2.4 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ    
   1. ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามได

รับทราบขอมูลขาวสารอยางท่ัวถึง 

   2. ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามมี

ความเขาใจในการปฏิบัติอยางถูกตอง 

   3. ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามได

รับทราบ  กระบวนการพัฒนาทางวิชาชีพครู  และสรางความเขาใจ  ความรวมมืออันดี 

   4. ผูบริหารสถานศึกษาสามารถสนองนโยบายสําคัญ  เรงดวน ของรัฐบาลไดเปนอยางดี 

 2.5 ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ (KPIs) 
  2.5.1  เชิงปริมาณ 
   1) สามารถจัดการประชุมไดรอยละ 70 

  2.5.2  เชิงคุณภาพ 
   - ผูอํานวยการโรงเรียนมีความสนใจเขาใจในระเบียบ และระบบการทํางานท่ีดี สามารถ
นําไปปฏิบัติงานไดถูกตอง  
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 2.6 การติดตามประเมินผล 
  2.6.1. วิธีการ  
   1) จัดทําบันทึกรายงานการประชุมผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามในแตละครั้ง โดยมีรายละเอียดของผูเขารวมประชุมและไมเขารวม
ประชุม โดยหากผูบริหารรายใดมิไดเขารวมประชุมโดยมิไดสงตัวแทนเพ่ือเขารวมประชุม จะตองชี้แจง
สามารถท่ีไมสามารถเขารวมประชุมได 
   2) ตรวจสอบจากบัญชีลงเวลาเขารวมการประชุมในแตละครั้ง  
   3) เม่ือมีวาระแจงในท่ีท่ีประชุมเพ่ือใหกลุมงานหรือสถานศึกษาใดดําเนินการ จะมีการแจง
ความคืบหนาเม่ือมีการประชุมผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคามในครั้งถัดไป 
  2.6.2. เครื่องมือ 
   1) รายงานการประชุม  
   2) บัญชีลงเวลาการเขารวมประชุม  
 2.7  กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 
  2.7.1 ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครูและบุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษามหาสารคาม 
  2.7.2 นักเรียนไดรับโอกาสในการรับรูขอมูลขาวสารตาง ๆ ไดแสดงออกถึงความรู
ความสามารถผานเวทีตาง ๆ ท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม แจงใหทราบ ใน
การประชุมทุกเดือน 
 2.8 ระยะเวลาดําเนินโครงการ วันท่ี  1 ตุลาคม 2564 - 30  กันยายน  2565 
   2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินงบประมาณ 
        งบประมาณ งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจาก  สพม. มหาสารคาม แผนงาน
................................จํานวนเงิน42,000.บาท รายละเอียดประกอบการใชจาย ดังนี้ 

2.9.1 กิจกรรมและการดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรมและการดําเนินงาน ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

ผูรับผิดชอบ สถานท่ี 

1     วิเคราะหภารกิจของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
กําหนดแผนการประชุม แจงให
กลุมงานภายในสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคามและสถานศึกษาใน
สังกัดทราบ 

1 ตุลาคม 2564 –              
30 กันยายน 2565 

1. นางสาวอาภรณ สิง
หะสุริยะ 
2. นางขันทอง พิมพ
แสนศรี      

สพม.มค 
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ตอ 
ท่ี กิจกรรมและการดําเนินงาน ระยะเวลา

ดําเนนิงาน 
ผูรับผิดชอบ สถานท่ี 

2     ประสานกับกลุมงานภายใน
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษามหาสารคามรวบรวม
เรื่องท่ีจะนําเสนอในท่ีประชุมเพ่ือ
จัดทําเอกสารวาระการประชุม 

 1 ตุลาคม 2564 –             
30 กันยายน 2565 

1. นางสาวอาภรณ สิงหะ
สุริยะ 
2. นางขันทอง พิมพแสนศรี 

สพม.มค 

3   ดําเนินการแจงผูเก่ียวของเขา
รวมประชุม 

1 ตุลาคม 2564 –                 
30 กันยายน 2565 

1. นางสาวอาภรณ สิงหะ
สุริยะ 
2. นางขันทอง พิมพแสนศรี 

สพม.มค 

4   ประสานการจดัสถานท่ีประชุม 
การเตรียมสื่อ อุปกรณ สําหรับใช
ในการประชุม พรอมท้ังจัดเตรียม
อาหารวางและเครื่องดื่ม สําหรับ
รับรองผูมาประชุมและการ
เตรียมการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

1 ตุลาคม 2564 –                 
30 กันยายน 2565 

1. นางสาวอาภรณ สิงหะ
สุริยะ 
2. นางขันทอง พิมพแสนศรี 

สพม.มค 

5    บันทึกการประชุมและจดัทํา
รายงานการประชุม แจงให
ผูเก่ียวของทราบผลการประชุม
และดําเนินการตามมติท่ีประชุม 

1 ตุลาคม 2564 –               
30 กันยายน 2565 

1. นางสาวอาภรณ สิงหะ
สุริยะ 
2. นางขันทอง พิมพแสนศรี 

สพม.มค 

6    ประสาน ติดตามรวบรวมผล
การปฏิบัติงานตามมติท่ีประชุม 
เพ่ือเสนอผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคามและผูเก่ียวของ
ทราบ 

1 ตุลาคม 2564 –                        
30 กันยายน 2565 

1. นางสาวอาภรณ สิงหะ
สุริยะ 
2. นางขันทอง พิมพแสนศรี 

สพม.มค 
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2.9.2 รายละเอียดการใชงบประมาณ งบประมาณท้ังส้ิน 42,000 บาท โดยมีรายละเอียดการใช
จาย ดังนี้  

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมท่ี 1 
   - คาอาหารกลางวนั (100 บาท x 55 
คน x 3 เดือน) 

 
- 

 
16,500 

 
- 

 
16,500 

2 กิจกรรมท่ี 2  
   - คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม (30 บาท x 
2 มื้อ x 55 คน x 12 เดือน) 

 
- 

 
19,800 

 
- 

 
19,800 

3 กิจกรรมท่ี 3 
   - คาพาหนะ จํานวน 2 คัน x 1,000 
บาท x 2 เดือน 

 
- 

 
2,000 

 
- 

 
2,000 

4  กิจกรรมท่ี 4     
   -  คาวัสด ุ

 
- 

 
- 

    
3,700 

 
3,700 

 รวมท้ังส้ิน - 38,300 3,700 42,000 
(ขออนุมัติถัวจายทุกรายการ) 
 
2.9.3 แผนการใชจายเงินงบประมาณ (ไตรมาส) 

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสท่ี 

1/2564 

ไตรมาสท่ี 

2/2564 

ไตรมาสท่ี 

3/2565 

ไตรมาสท่ี 

4/2565 

   1. วิเคราะหภารกิจของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
กําหนดแผนการประชุม แจงให
กลุมงานภายในสํานักงานเขต              
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคามและสถานศึกษา             
ในสังกัดทราบ 

- - - - - 
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ต่อ 

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสท่ี 

1/2564 

ไตรมาสท่ี 

2/2564 

ไตรมาสท่ี 

3/2565 

ไตรมาสท่ี 

4/2565 

   2. ประสานกับกลุมงาน                
ภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษามหาสารคาม รวบรวม
เรื่องท่ีจะนําเสนอ  ในท่ีประชุมเพ่ือ
จัดทําเอกสารวาระการประชุม 

925 925  925 925   3,700 

  3. ดําเนินการแจงผูเก่ียวของเขา
รวมประชุม - - - - - 

  4. ประสานการจัดสถานท่ีประชุม 
การเตรียมสื่อ อุปกรณ สําหรับใชใน
การประชุม พรอมท้ังจัดเตรียม
อาหารวางและเครื่องดื่ม สําหรับ
รับรองผูมาประชุมและการ
เตรียมการอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวของ 

10,950 10,950 5,450  10,950 16,900   

 5. บันทึกการประชุมและจัดทํา
รายงานการประชุม แจงให
ผูเก่ียวของทราบผลการประชุม และ
ดําเนินการตามมติท่ีประชุม 

- - - - - 

 6. ประสาน ติดตามรวบรวมผลการ
ปฏิบัติงานตามมติท่ีประชุม เพ่ือ
เสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา              
มหาสารคามและผูเก่ียวของทราบ 

- - - - - 
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โครงการ  เสริมสรางประสิทธิภาพการทํางานตามมาตรฐานสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา 

****************** 
หนวยงานรับผิดชอบ กลุม………อํานวยการ…………. สพม. ............มหาสารคาม................. 
ผูติดตอประสานงาน (contact person) 
ชื่อ - นามสกุล.....นางสาวอาภรณ  สิงหะสุริยะ......  โทรศัพท.......085-0026893....... 

โทรสาร....043-777897.....  E-mail…katae.kok2010@gmail.com….….. 

ภายใตแผนงาน พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

ลักษณะโครงการ* 

         โครงการท่ีใชงบประมาณ        โครงการท่ีไมใชงบประมาณ 

วิธีการดําเนินงาน* 

         ดําเนินการเอง                    จัดจาง 

สวนที่  1  ความเช่ือมโยง กับแผนในระดับตางๆ  
 1.1  ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับท่ี 1) 

  1)   ยุทธศาสตรชาติ ดาน การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

   (1) เปาหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม 
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส 

   (2) ประเด็นยุทธศาสตร ภาครัฐท่ียึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการ และ
ใหบริการอยางสะดวกรวดเร็ว โปรงใส 

   (3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคาม ไดมีนโยบายใหทุกกลุมงานสรางนวัตกรรมเพ่ือรองรับการใหบริการขาราชการครู 
นักเรียน บุคลากรในสังกัดและประชาชนผูมาติดตอราชการ ใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย ลด
ข้ันตอนในการปฏบิัติงาน เชน หนังสือรับรองเงินเดือน การจัดทําโปรแกรมสลิปเงินเดือนออนไลน 
การใหบริการ ก.พ.7 ออนไลน ทําใหบุคลากรในสังกัดไมตองเดินทางมาติดตอท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามหลายครั้ง  

 1.2  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับท่ี 2) 
  1)   แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
   (1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 
    เปาหมายท่ี  2. ภาครัฐมีการดําเนินการท่ีมีประสิทธิภาพ ดวยการนํานวัตกรรม  
เทคโนโลยีมาประยุกตใช         
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                       การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคาม ไดมีการนํานวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกตใชเพ่ือใหเปนไปตามสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพ่ือํานวยความสะดวกใหกับบุคลากรในสังกัด
และบุคคลผูมาติดตอราชการ ดังนี้ 1. กรณีท่ีบุคลากรในสังกัด ไมวาจะเปนขาราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษาทุกทานท่ีมาขอหนังสือรับรองเงินเดือน จะมีการเตรียมเอกสารคํารองขอหนังสือรับรอง
เงินเดือนท่ีไวใหผูมารับบริการเพ่ือความรวดเร็ว และไดดําเนินการจัดทําระบบขอหนังสือรับรอง
เงินเดือนออนไลน เพ่ืออํานวยความสะดวกใหบุคลากรในสังกัด 2. มีการแจงขอมูลขาวสารตาง ๆ ผาน
ชองทางไลนของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดเพ่ือใหรับทราบขอมูล และการประสานงานตาง ๆ ให
เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและเพ่ือความรวดเร็วทันตามหวงระยะเวลาท่ีกําหนด  3. เนื่อง
ดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาไดพัฒนาในดานการบริหารงานวิชาการและดานการบริหารงานบุคคล เพ่ือเปน
การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรในสังกัดใหมีความรู ความเขาใจ สามารถนําความรูจากการ
พัฒนาผานระบบออนไลนในหลักสูตรตาง ๆ ตามท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคามเปนผูกําหนด  โดยการเชิญวิทยากรท่ีมีความรูความสามารถจากสถาบันภายนอกมา
บรรยายใหความรูผานระบบออนไลน 4. การประชุมผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดเพ่ือเปนการแจง
ขาราชการ หรือหารือประเด็นเรงดวนตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ี
ไดสั่งการใหปฏิบัติ ในบางหวงเวลาจะมีการประชุมผานระบบ Video Conference เพ่ือเปนการลด
ความเสี่ยงในการแพรระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 5. ดานการบริหาร
งบประมาณ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ไดจัดทํา“ระบบกํากับติดตาม และ
รายงานผลการดําเนินงาน การใชจายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม” เพ่ือใหมีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
สนับสนุนการปฏิบัติงานทําใหการดําเนินการไดสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา คาใชจาย การปฏิบัติงาน 
มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และมีระบบสารสนเทศเปนฐานขอมูลท่ีมีขอมูลเปนปจจุบัน สามารถนําขอมูลมา
ใชในการตัดสินใจในการบริหารราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ บุคลากรสามารถเขาถึงขอมูล
สารสนเทศ ผานระบบอินเทอรเน็ตไดอยางสะดวก 6.สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคาม ไดจัดทําการบริการ ขอสลิปเงินเดือน ผานทางอิเล็กทรอนิคเพ่ือความสะดวกรวดเร็วใน
การเขาถึงขอมูลเงินเดือนของขาราชการครู เปนการลดคาใชจายในการเดินทางและคํานึงถึงมาตรการ
ปองกันควบคุมการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID ตามประกาศของสาธารณสุขอยาง
เครงครัดและยังสามารถลดภาระของเจาหนาท่ีในการตรวจสอบขอมูลและถายเอกสารสลิปเงินเดือน
ใหขาราชการคร ู
        (2) แผนยอยของแผนแมบทฯ แผนยอยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 

      แนวทางการพัฒนา  2) กําหนดนโยบายและการบริหารจัดการท่ีตั้งอยูบนขอมูลและ
หลักฐาน  เชิงประจักษ มุงผลสัมฤทธิ์ มีความโปรงใส ยืดหยุนและคลองตัวสูง นํานวัตกรรม เทคโนโลยี 
ขอมูลขนาดใหญ ระบบ การทํางานท่ีเปนดิจิทัล มาใชในการบริหารและการตัดสินใจ มีการพัฒนา
ขอมูลเปดภาครัฐให ทุกภาคสวนสามารถเขาถึง แบงปน และใชประโยชนไดอยางเหมาะสมและ
สะดวก รวมท้ังนําองคความรู ในแบบสหสาขาวิชาเขามาประยุกตใช เพ่ือสรางคุณคาและแนวทาง
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ปฏิบัติท่ีเปนเลิศในการตอบสนอง  กับสถานการณตาง ๆ ไดอยางทันเวลา พรอมท้ังมีการจัดการ
ความรูและถายทอดความรูอยางเปนระบบ เพ่ือพัฒนาภาครัฐใหเปนองคกรแหงการเรียนรู และการ
เสริมสรางการรับรู สรางความเขาใจ การพัฒนาวัฒนธรรมองคกร เพ่ือสงเสริมการพัฒนาระบบบริการ
และการบริหารจัดการภาครัฐอยางเต็มศักยภาพ  
    เปาหมายของแผนยอย ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเทามาตรฐานสากลและมีความ
คลองตัว 
    การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบท  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษามหาสารคาม ไดดําเนินการตามมาตรฐานฯ ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด โดยผานการประเมินตาง ๆ เชนระบบ KRS ซ่ึงผลการ
ประเมินอยูในระดับคุณภาพ ระบบ ITA อยูในระดับดีเยี่ยม และมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ฯ อยูในระดับดีเยี่ยม 
 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 
  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา 
 แผนระดับท่ี 3 (ตามมติ ครม. วันท่ี 4 ธันวาคม 2560) 
         1. นโยบายและจุดเนนกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณป พ.ศ. 2565    
 จุดเนนท่ี การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
  2. นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานป พ.ศ. 2565   
 นโยบายขอ 4. ดานประสิทธิภาพ (4.6) เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและ 
ประเมินผลการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  3. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  เรื่องท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

สวนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
  2.1  หลักการและเหตุผล 
       พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  และกฎกระทรวง 
แบงสวนราชการ ตามมาตรา 34 ใหระบุอํานาจหนาท่ีของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และ
พระราชบัญญัติ การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ตาม
มาตรา 39 ใหกระทรวง กระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ดานวิชาการ ดาน
งบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล      และ ดานการบริหารท่ัวไป ไปยังคณะกรรมการ สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยตรง ซ่ึงหลักเกณฑและวิธีการกระจาย
อํานาจดังกลาว ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  

       สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม จึงไดจัดโครงการเสริมสราง
ประสิทธิภาพการทํางานตามมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือใหเปนไปตาม ขอกําหนด
และแนวทางในการบริหารและจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ใหความชัดเจน 
ครอบคลุม สอดคลองกับภารกิจ นโยบาย และแนวทางการกระจายอํานาจ ในการบริหารและการจัด
การศึกษาท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2545 แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 รวมท้ังสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง ในการ
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ปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ   ซ่ึงสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
ไดใชมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประเมินตนเองเพ่ือพัฒนางานการบริหารและการจัด
การศึกษา   

 2.2 วัตถุประสงค 
    2.1 เพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษามหาสารคาม 
   2.2 ใชเปนแนวทางในการติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน และพัฒนาสภาพแวดลอมของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหาสารคาม ใหเอ้ือตอการปฏิบัติงาน สามารถใหบริการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 2.3  เปาหมายโครงการ  
 2.3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 

   1) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม       จํานวน    1   คน 
       2) รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม จํานวน   3  คน 
        3) ผอ.กลุมทุกกลุม                             จํานวน  10 คน 
        4) คณะทํางานผูรับผิดชอบตัวบงชี้                             จํานวน  42 คน  

 2.3.2  เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 
       1) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม มีขอมูลสารสนเทศประกอบการ
บริหารและการจัดการศึกษา 
      2)  เกิดการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานอยางเปนกระบวนการ มีข้ันตอนและระยะเวลา                    
ในการทํางานท่ีชัดเจนเปนรูปธรรม 
      3) เปนแบบอยางและบูรณาการในการปฏิบัติสําหรับสถานศึกษาในสังกัดโดยใชระบบ
กระบวนการเปนตัวเชื่อมโยงเรียนรูระหวางกัน 
         4) บุคลากรในสั ง กัดมีแนวคิดใหม  นวัตกรรมและมีผลงานท่ี เปน  Best Practice                           
ในการปฏิบัติงาน 
            6) สงผลใหสถานศึกษามีการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงข้ึนและมีความเขมแข็งข้ึน 

 2.4 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ    
       1) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ไดขอมูลและสารสนเทศ
ประกอบการบริหารและการจัดการศึกษา 
        2) การบริหารและการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและอยูในระดับท่ีนาพึงพอใจ 
        3) มีการขับเคลื่อนนโยบายไปสูการปฏิบัติอยางเปนระบบ และเกิดผลสําเร็จเปนรูปธรรม 
        4) เกิดการบูรณาการและความเชื่อมโยงในการพัฒนางานไปสูสถานศึกษาอยางเปนระบบ
และเปนรูปธรรม 
        5) ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามสูงข้ึน 
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 2.5  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ (KPIs) 
 2.5.1   เชิงปริมาณ 
  - บุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามท่ีไดรับแตงตั้งเปน 

ผูรับผิดชอบตัวบงชี้เขารวมประชุมไมนอยกวารอยละ 80 ในแตละครั้ง  

 2.5.2  เชิงคุณภาพ 
             - รอยละความพึงพอใจของบุคลากรและผูรับบริการท่ีมีตอสภาพแวดลอมของสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม     
     2.6 การติดตามประเมินผล 
  2.6.1. วิธีการ  
       1)  ประเมินตามมาตรฐานท้ัง 3 มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 
          2) ประเมินความพึงพอใจของบุคลากร 
             3) สังเกตการเขารวมกิจกรรม     
      2.6.2. เครื่องมือ 
                   แบบประเมินความพึงพอใจ  แบบสงัเกต ุ
 2.7  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
   1) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ไดขอมูลและสารสนเทศประกอบการ
บริหารและการจัดการศึกษา 
    2) การบริหารและการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและอยูในระดับท่ีนาพึงพอใจ 
      3) มีการขับเคลื่อนนโยบายไปสูการปฏิบัติอยางเปนระบบ และเกิดผลสําเร็จเปนรูปธรรม 
  4) เกิดการบูรณาการและความเชื่อมโยงในการพัฒนางานไปสูสถานศึกษาอยางเปนระบบและ
เปนรูปธรรม 
  5) ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามสูงข้ึน 

 2.8  กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 
      1) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม มีขอมูลสารสนเทศประกอบการ
บริหารและการจัดการศึกษา 
    2) เปนแบบอยางและบูรณาการในการปฏิบัติสําหรับสถานศึกษาในสังกัดโดยใชระบบ
กระบวนการเปนตัวเชื่อมโยงเรียนรูระหวางกัน 
    3) บุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม มีแนวคิดใหม 
นวัตกรรมและมีผลงานท่ีเปน Best Practice ในการปฏิบัติงาน 
     4) สงผลใหสถานศึกษามีการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงข้ึนและมีความเขมแข็งข้ึน 
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 2.9 ระยะเวลาดําเนินโครงการ  วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
 2.10  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินงบประมาณ 
      งบประมาณ งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจากสพม. มหาสารคาม จํานวนเงิน 14,500.บาท 
รายละเอียดประกอบการใชจาย ดังนี้ 
 2.10.1 กิจกรรมและการดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรมและการดําเนินงาน ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

ผูรับผิดชอบ สถานท่ี 

1 ศึกษา วิเคราะห  แนวทางการ
บริหารจัดการสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา กรอบการ
ติดตาม หลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินผล รวมถึงภารกิจ
อํานาจหนาท่ีของกลุมใน
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

เมษายน 
2565 

นางสาวอาภรณ  สิงหะ
สุริยะ 
นายกิตติ์พิภัทร กาญจน
ธนชาติ 
นางอุษามณี เหลาอรรคะ 
นางขันทอง พิมพแสนศรี 

สพม.มค 

2 แตงตั้งคณะทํางานและกําหนด
ผูรับผิดชอบในแตละมาตรฐาน
เพ่ือดําเนินงานตามมาตรฐาน
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ท้ังระบบ 

เมษายน 
2565 

นางสาวอาภรณ  สิงหะ
สุริยะนายกิตติ์พิภัทร 
กาญจนธนชาติ 
นางอุษามณี เหลาอรรคะ 
นางขันทอง พิมพแสนศรี 

สพม.มค 

3 ดําเนินการประชุม (ครั้งท่ี 1) 
เพ่ือชี้แจงทําความเขาใจใหกับ
คณะทํางานเสริมสราง
ประสิทธิภาพการทํางานตาม
มาตรฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา พ.ศ. 2560ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
(รายงานในรอบท่ี 1) 

เมษายน 
2565 

นางสาวอาภรณ  สิงหะ
สุริยะนายกิตติ์พิภัทร 
กาญจนธนชาติ 
นางอุษามณี เหลาอรรคะ 
นางขันทอง พิมพแสนศรี 

สพม.มค 

4 รวบรวมขอมูลเพ่ือรายงานผล
การบริหารจัดการศึกษาของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ตามมาตรฐานสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ 2565 ผาน
ระบบ               (e-MES)  
ในรอบท่ี 1 

พฤษภาคม 
2565 

นางสาวอาภรณ  สิงหะ
สุริยะนายกิตติ์พิภัทร 
กาญจนธนชาติ 
นางอุษามณี เหลาอรรคะ 
นางขันทอง พิมพแสนศรี 

สพม.มค 
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ต่อ 

ท่ี กิจกรรมและการดําเนินงาน ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ สถานท่ี 

5 ดําเนินการประชุม (ครั้งท่ี 2) 
เพ่ือชี้แจงทําความเขาใจ ใหกับ
คณะทํางานเสริมสราง
ประสิทธิภาพการทํางานตาม
มาตรฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา พ.ศ. 2560 
ประจําปงบประมาณ             
พ.ศ. 2565 (รายงานรอบท่ี 2) 

มิถุนายน 
2565 

นางสาวอาภรณ  สิงหะ
สุริยะนายกิตติ์พิภัทร 
กาญจนธนชาติ 
นางอุษามณี เหลาอรรคะ 
นางขันทอง พิมพแสนศรี 

สพม.มค 

6 รวบรวมขอมูลเพ่ือรายงานผล
การบริหารจัดการศึกษาของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ตามมาตรฐานสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ผาน
ระบบ (e-MES) และตาม
แบบฟอรมท่ีสํานักติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานกําหนด ในรอบท่ี 2 

สิงหาคม 
2565 

นางสาวอาภรณ  สิงหะ
สุริยะนายกิตติ์พิภัทร 
กาญจนธนชาติ 
นางอุษามณี เหลาอรรคะ 
นางขันทอง พิมพแสนศรี 

สพม.มค 

 
2.10.2 รายละเอียดการใชงบประมาณ งบประมาณท้ังส้ิน 14,500 บาท โดยมีรายละเอียดการใช
จาย ดังนี้  

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม 

1. กิจกรรมท่ี 1 - - - - 
   คาเบี้ยเลี้ยง (5 คน x 120 บาท x                   

5 วัน) 
3,000 - - 3,000 

2. กิจกรรมท่ี 2 - - - - 
 ประชุมคณะทํางานมาตรฐานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา (ครั้งท่ี 1)  
  2.1 คาอาหารกลางวัน (40 คน x              
100 บาท x 1 ม้ือ) 
  2.2 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม                     
(40 คน x 30 บาท x 2 ม้ือ) 

 
 
- 
 
- 

 
 

4,000 
 

2,400 

 
 
- 
 
- 

 
 

4,000 
 

2,400 
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ต่อ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม 

3. กิจกรรมท่ี 3 - - - - 
   ประชุมคณะทํางานมาตรฐานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา (ครั้งท่ี 2)  
      - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม               
(40 คน x 30 บาท x 1 ม้ือ 

- - 
 

1,200 

-  
 

1,200 
 

4. กิจกรรมท่ี 4     
  คาวัสด ุ - - 3,900 3,900 
 รวมท้ังส้ิน 3,000 7,600 3,900 14,500 

(ขออนุมัติถัวจายทุกรายการ) 
2.10.3 แผนการใชจายเงินงบประมาณ (ไตรมาส) 
 

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสท่ี 

1/256X 

ไตรมาสท่ี 

2/256X 

ไตรมาสท่ี 

3/256X 

ไตรมาสท่ี 

4/256X 

   1. ศึกษา วิเคราะห แนว
ทางการบริหารจัดการสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา กรอบการ
ติดตาม หลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินผล รวมถึงภารกิจอํานาจ
หนาท่ีของกลุมในสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา 

- - - - - 

   2. แตงตั้งคณะทํางานและ
กําหนดผูรับผิดชอบในแตละ
มาตรฐานเพ่ือดําเนินงานตาม
มาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาท้ังระบบ 

- - - - - 
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ต่อ 

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสท่ี 

1/256X 

ไตรมาสท่ี 

2/256X 

ไตรมาสท่ี 

3/256X 

ไตรมาสท่ี 

4/256X 

   3. ดําเนินการประชุม                    
(คร้ังที่ 1) เพื่อชี้แจงทําความ
เขาใจ ใหกับคณะทํางาน
เสริมสรางประสิทธิภาพการ
ทํางานตามมาตรฐานสาํนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564                
(รายงานในรอบที่ 1)  

- 8,400  - - 8,400 

   4. รวบรวมขอมูลเพื่อรายงาน
ผลการบริหารจัดการศึกษาของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาม
มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ประจาํปงบประมาณ 
พ.ศ 2563 ผานระบบ (e-MES)    
ในรอบที่ 1 

- - - - - 

   5. ดําเนินการประชุม             
(คร้ังที่ 2) เพื่อชี้แจงทําความ
เขาใจใหกับคณะทํางานเสริมสราง
ประสิทธิภาพการทาํงานตาม
มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา พ.ศ. 2560ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563                 

(รายงานรอบที ่2) 

- - 6,100 - 6,100 
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ต่อ 

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสท่ี 

1/256X 

ไตรมาสท่ี 

2/256X 

ไตรมาสท่ี 

3/256X 

ไตรมาสท่ี 

4/256X 

   6. รวบรวมขอมูลเพื่อรายงานผล
การบริหารจัดการศึกษาของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาม
มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ประจาํปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ผานระบบ (e-MES) 
และตามแบบฟอรมที่สาํนักติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษาข้ัน
พื้นฐานกําหนด ในรอบที่ 2 

- - - - - 

รวม - 8,400 6,100 - 14,500 
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โครงการ การประชุมปฏิบัติการการประเมินสวนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565  
เพ่ือยกระดับการบริหารจัดการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนและ
ย่ังยืน 
หนวยงานรับผิดชอบ กลุมอํานวยการ  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
ผูติดตอประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกุล นายกิตติ์พิภัทร  กาญจนธนชาติ  โทรศัพท  096-2275134 
โทรสาร 043-777987  E-mail jeeson2983@gmail.com 
ภายใตแผนงาน พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
ลักษณะโครงการ* 

         โครงการท่ีใชงบประมาณ        โครงการท่ีไมใชงบประมาณ 

วิธีการดําเนินงาน* 

         ดําเนินการเอง                    จัดจาง 

สวนท่ี 1  ความเช่ือมโยง กับแผนในระดับตางๆ  
  1.1  ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
   1)  ยุทธศาสตรชาติ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
    (1) เปาหมายดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ         
    (2) ประเด็นยุทธศาสตร ภาครัฐท่ียึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการ 
และใหบริการอยางสะดวกรวดเร็ว โปรงใส 
     (3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ การปฏิบัติราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจําปของสวนราชการ เปนการดําเนินการตามกรอบ
แนวทาง พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 หมวด 
8 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ กําหนดใหสวนราชการดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของสวนราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจของประชาชน
ผูรับบริการ ความคุมคาในภารกิจและอาจจัดใหมีการประเมินผลภาพรวมของผูบังคับบัญชาแตละ
ระดับหรือหนวยงานในสวนราชการ โดยสวนราชการท่ีใหบริการมีคุณภาพเปนไปตามเปาหมายท่ี
กําหนด สามารถเพ่ิมผลงานโดยไมเปนการเพ่ิมคาใชจาย หรือสามารถดําเนินการตามแผน ลด
คาใชจายตอหนวยไดตามหลักเกณฑท่ีกําหนด และเพ่ือใหหนวยงานนําแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐเปนองคกรมาตรฐาน เพ่ือใหการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและการปฏิบัติงานตามกรอบเกณฑ แนวทางการปฏิบัติ
ราชการดามแผนปฏิบัติราชการ การรายงานผลการดําเนินการ ตามตัวชี้วัด บรรลุเปาหมายของ
ตัวชี้วัดไดอยางมีประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิภาพผลคุมคาของกลุมพัฒนาระบบบริหาร 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
ไดดําเนินการขับเคลื่อนอยางตอเนื่องพรอมท้ังจัดทําโครงการรองรับเพ่ือดําเนินการตอไปทุกป 
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  1.2  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับท่ี 2) 
   1)  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
    (1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 
      เปาหมายท่ี 1 บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเปนท่ียอมรับของ 
ผูใชบริการ 
      การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัยยมศึกษา
มหาสารคาม สามารถดําเนินการตามมาตรการปรับปรุง ประสิทธิภาพในปฏิบัติราชการ ตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไดตามกรอบ การประเมินครอบคลุมทุกมิติและ
ตัวชี้วัดท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด 2. สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม รับทราบนโยบายและ ทราบแนวทางการดําเนินการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการไดอยางท่ัวถึง และครอบคลุมทุกโรงเรียนใน
สังกัด 3. ทุกกลุมงานในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดมีความรูและความเขาและสามารถ 
วิเคราะหจัดการความรู (KM) ในระดับกลุมในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
และในระดับสถานศึกษา 4. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม มีแผนการ
ดําเนินการรองรับการปฏิบัติงาน ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติรายการในปตอไป 
     (2) แผนยอยของแผนแมบทฯ แผนยอยการพัฒนาบริการประชาชน 
      แนวทางการพัฒนา พัฒนาการใหบริการภาครัฐผานการนําเทคโนโลยีดิจิทัล 
มาประยุกตใช ตั้งแตตน จนจบกระบวนการและปฏิบัติงานเทียบไดกับมาตรฐานสากลอยางคุมคา มี
ความรวดเร็ว โปรงใส เสียคาใชจายนอย ลดขอจํากัดทางกายภาพ เวลา พ้ืนท่ีและตรวจสอบได ตาม
หลักการออกแบบท่ีเปนสากล เพ่ือใหบริการภาครัฐเปนไปอยางปลอดภัย สรางสรรค โปรงใส มีธรร
มาภิบาลเกิดประโยชนสูงสุด 
      เปาหมายของแผนยอย งานบริการภาครัฐท่ีปรับเปลี่ยนเปนดิจิทัลเพ่ิมข้ึน 
      การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษามหาสารคาม สามารถดําเนินการตามมาตรการปรับปรุง ประสิทธิภาพในปฏิบัติราชการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไดตามกรอบ การประเมินครอบคลุมทุกมิติ
และตัวชี้วัดท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด 2. สถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม รับทราบนโยบายและ ทราบแนวทางการดําเนินการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการไดอยางท่ัวถึง และครอบคลุมทุกโรงเรียนใน
สังกัด 3. ทุกกลุมงานในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดมีความรูและความเขาและสามารถ 
วิเคราะหจัดการความรู (KM) ในระดับกลุมในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
และในระดับสถานศึกษา 4. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม มีแผนการ
ดําเนินการรองรับการปฏิบัติงาน ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติรายการในปตอไป 
 1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ ดานการศึกษา  
  ประเด็นปฏิรูปประเทศ การจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 
21 เปาหมายรวม 
  ประเด็นปฏิรูปยอย  การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา   
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 แผนระดับท่ี 3 (ตามมติ ครม. วันท่ี 4 ธันวาคม 2560) 
  1. นโยบายและจดุเนนกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณป พ.ศ. 2565    
   จุดเนนท่ี การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
  2. นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานป พ.ศ. 2565   
   นโยบายขอ 4. ดานประสิทธิภาพ (4.6) เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและ 
   ประเมินผลการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  3. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   เรื่องท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ตอบแบบรายงาน    

 KRS  ตัวช้ีวัด ..................... 
สวนท่ี  2  รายละเอียดโครงการ 
  2.1  หลักการและเหตุผล 
    การปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจําปของ
สวนราชการ เปนการดําเนินการตามกรอบแนวทาง พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 หมวด 8 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ กําหนดใหสวน
ราชการดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ 
คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ ความคุมคาในภารกิจและอาจจัดใหมี
การประเมินผลภาพรวมของผูบังคับบัญชาแตละระดับหรือหนวยงานในสวนราชการ โดยสวนราชการ
ท่ีใหบริการมีคุณภาพเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด สามารถเพ่ิมผลงานโดยไมเปนการเพ่ิมคาใชจาย 
หรือสามารถดําเนินการตามแผนลดคาใชจายตอหนวยไดตามหลักเกณฑท่ีกําหนด และเพ่ือให
หนวยงานนําแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเปนองคกรมาตรฐาน 
    เพ่ือใหการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการและการปฏิบัติงานตามกรอบเกณฑ แนวทางการปฏิบัติราชการดามแผนปฏิบัติราชการ การ
รายงานผลการดําเนินการ ตามตัวชี้วัด บรรลุเปาหมายของตัวชี้วัดไดอยางมีประสิทธิภาพและบังเกิด
ประสิทธิภาพผลคุมคาของกลุมพัฒนาระบบบริหาร สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ไดดําเนินการขับเคลื่อนอยางตอเนื่องพรอมท้ัง
จัดทําโครงการรองรับเพ่ือดําเนินการตอไปทุกป 
  2.2 วัตถุประสงค 
   2.2.1 เพ่ือใหการดําเนินการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการระดับ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษาบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   2.2.2 เพ่ือสรางความเขาใจในการดําเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการผูบริหารในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ผูบริหารโรงเรียน ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใหมีความตระหนักในภารกิจท่ีจะตองดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย 
   2.2.3 เพ่ือนําแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาใชในการพัฒนา
องคกรและขยายผลสูสถานศึกษาในสังกัด 
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   2.2.4 เพ่ือใหการจัดทํารายงานและขอมูลการตรวจติดตามตัวชี้วัดการดําเนินการตาม 
มาตรการ ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการเปนไปตามผลการดําเนินงานแตละตัวชี้วัดท่ีได
กําหนดไว 
    2.2.5 เพ่ือพัฒนาองคกรเปนองคกรมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
ตามสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด 
  2.3  เปาหมายโครงการ  
   2.3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 
   ผูบริหาร ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษามหาสารคาม จํานวน 40 คน 

  2.3.2  เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 
    2.3.2.1 บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคาม ดําเนินการรายงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไดอยางครบถวน   
               2.3.2.2 ทุกกลุมงานในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
ดําเนินการสรุปผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดได 100% เพ่ือรายงานขอมูลในระบบ KRS (KPI Peport 
System) ของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดครบทันตามกําหนด               
    2.3.2.3 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม เปนองคกรท่ีมีขีด
สมรรถนะและมีความพรอม ในการดําเนินการยกระดับคุณภาพการบริหารงานตามแผนพัฒนาองคกร 
ไดตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
                2.3.2.4 แตละกลุมงานในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
และโรงเรียนสามารถวางแผนยุทธศาสตรและสามารถรวบรวม สราง จัดระเบียน ปรับเปลี่ยน 
ประยุกตใชความรูในองคกรโดยพัฒนาระบบจากขอมูลไปสูสารสนเทศ เพ่ือใหเกิดความรูและเปน
ฐานขอมูลในการจัดความรู(KM) ในระดับกลุมและระดับสถานศึกษา   
  2.4 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  
   2.4.1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัยยมศึกษามหาสารคาม สามารถดําเนินการตาม
มาตรการปรับปรุง ประสิทธิภาพในปฏิบัติราชการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2565 ไดตามกรอบการประเมินครอบคลุมทุกมิติและตัวชี้วัดท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานกําหนด  
      2.4.2 สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม รับทราบ
นโยบายและทราบแนวทางการดําเนินการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ไดอยางท่ัวถึงและครอบคลุมทุกโรงเรียนในสังกัด  
   2.4.3 ทุกกลุมงานในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดมีความรูและความเขาและ
สามารถ วิเคราะหจัดการความรู (KM) ในระดับกลุมในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคาม และในระดับสถานศึกษา 
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           2.4.4 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม มีแผนการดําเนินการรองรับ
การปฏิบัติงาน ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติรายการในปตอไป 
  2.5  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ (KPIs) 
   2.5.1   เชิงปริมาณ 
    2.5.1.1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม สามารถดําเนินการ
รายงานตัวชี้วัด การประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไดครบ 100 %  
    2.5.1.2 สถานศึกษาในสังกัดสามารถดําเนินการ รายงานตัวชี้วัดการประเมินสวน
ราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไดครบ 
100 %  
    2.5.1.3 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม และโรงเรียนในสังกัด
สามารถ วัด วิเคราะห จัดการความรู (KM)ในระดับกลุมงานและระดับโรงเรียนได  
   2.5.2  เชิงคุณภาพ 
           2.5.2.1 บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคาม ดําเนินการรายงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไดอยางครบถวน 
         2.5.2.2 ทุกกลุมงานในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
ดําเนินการสรุปผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดได 100% เพ่ือรายงานขอมูลในระบบ KRS (KPI Peport System)  
ของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดครบทันตามกําหนด 
         2.5.2.3 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม เปนองคกรท่ีมีขีด
สมรรถนะและมีความพรอมในการดําเนินการยกระดับคุณภาพการบริหารงานตามแผนพัฒนาองคกร 
ไดตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
        2.5.2.4 แตละกลุมงานในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
และโรงเรียนสามารถวางแผนยุทธศาสตรและสามารถรวบรวม สราง จัดระเบียน ปรับเปลี่ยน 
ประยุกตใชความรูในองคกรโดยพัฒนาระบบจากขอมูลไปสูสารสนเทศ เพ่ือใหเกิดความรูและเปน
ฐานขอมูลในการจัดความรู(KM) ในระดับกลุมและระดับสถานศึกษา 
     2.6 การติดตามประเมินผล 
   2.6.1. วิธีการ  
   แจกแบบแบบประเมินความพึงพอใจหลังจัดกิจกรรมเสร็จแลวประมวลผลรายงาน
ผูบังคับบัญชา 
   2.6.2. เครื่องมือ 
   แบบประเมินความพึงพอใจ  
  2.7  กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 

 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
มหาสารคาม จํานวน 40 คน มีความรูความเขาใจและสามารถดําเนินการรายตัวข้ีวัดตามมาตรการ 
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการอยางมีประสิทธิภาพ 



214 
 

2.8  ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
        2.9 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินงบประมาณ 
      งบประมาณ งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจาก สพม. มหาสารคาม จํานวนเงิน 14,200 บาท 
รายละเอียดประกอบการใชจาย ดังนี้ 
 
2.9.1 กิจกรรมและการดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรมและการดําเนินงาน ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

ผูรับผิดชอบ สถานท่ี 

1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ พ.ย. 2564 นายกิตติ์พิภัทร 
กาญจนธนชาต ิ

สพม.
มหาสารคาม 

2 บุคลากรสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
รับทราบนโยบาย การดําเนินการ
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ จากสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มี.ค. 2565 นายกิตติ์พิภัทร 
กาญจนธนชาติ 

สพม.
มหาสารคาม 

3 บุคลากรสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
รับทราบนโยบาย การดําเนินการ
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ จาก
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

มี.ค. 2565 นายกิตติ์พิภัทร 
กาญจนธนชาติ 

สพม.
มหาสารคาม 

4 แตงตั้งคณะทํางานรับผิดชอบตัวชี้วัด มี.ค. 2565 นายกิตติ์พิภัทร 
กาญจนธนชาต ิ

สพม.
มหาสารคาม 

5 ประชุมติดตามการดําเนินการตาม
มาตรการปรบัปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 
พ.ศ.2565 ระดับเขตพ้ืนท่ี รอบท่ี 1 

เม.ย. 2565 นายกิตติ์พิภัทร 
กาญจนธนชาติ 

สพม.
มหาสารคาม 

6 ประชุมติดตามการดําเนินการตาม
มาตรการปรบัปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 
พ.ศ.2565 ระดับเขตพ้ืนท่ี รอบท่ี 2 

ส.ค. 2565 นายกิตติ์พิภัทร 
กาญจนธนชาติ 

สพม.
มหาสารคาม 
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ต่อ 

ท่ี กิจกรรมและการดําเนินงาน ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

ผูรับผิดชอบ สถานท่ี 

7 ประชุมติดตาม สรุปผลการ
ดําเนินงานตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ปงบประมาณ พ.ศ.2565 

ก.ย. 2565 นายกิตติ์พิภัทร 
กาญจนธนชาติ 

สพม.
มหาสารคาม 

     2.9.2 รายละเอียดการใชงบประมาณ งบประมาณท้ังส้ิน .....14,200  บาท โดยมีรายละเอียด
การใชจาย ดังนี้  

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม 
1 คาอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับ

ผูเขารวมประชุมจํานวน 40 คน  ๆละ 35 
บาท จํานวน 1 ม้ือ x 5 ครั้ง 

- 11,000 - 11,000 

2 คาอาหารกลางวันสาํหรับผูเขารวมประชุม
(100บาท x 40คน x 1ม้ือ x 1ครั้ง) 

- 4,000 -- 4,000 

3 คาถายเอกสาร - 3,200 - 3,200 
 รวมท้ังส้ิน  14,200  14,200 

(ขออนุมัติถัวจายทุกรายการ) 
 
  2.9.3 แผนการใชจายเงินงบประมาณ (ไตรมาส) 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสท่ี 

1/2565 
ไตรมาสท่ี 
2/2565 

ไตรมาสท่ี 
3/2565 

ไตรมาสท่ี 
4/2565 

1. บุคลากรสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคามรับทราบนโยบาย การ
ดําเนินการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการจากสาํนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

- 1,400 - - 1,400 
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ต่อ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสท่ี 

1/2565 
ไตรมาสท่ี 
2/2565 

ไตรมาสท่ี 
3/2565 

ไตรมาสท่ี 
4/2565 

2. บุคลากรสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
รับทราบนโยบาย การดําเนินการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ จากผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษามหาสารคาม 

- 1,400 - - 1,400 

3. ประชุมติดตามการดําเนินการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ.2565 
ระดับเขตพ้ืนท่ี รอบท่ี 1 

- - 1,400 - 1,400 

4. ประชุมติดตามการดําเนินการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ.2565 
ระดับเขตพ้ืนท่ี รอบท่ี 2 

- - - 1,400 1,400 

5. ประชุมติดตาม สรุปผลการ
ดําเนินงานตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ปงบประมาณ พ.ศ.2565 

- - - 8,600 8,600 

รวม - 2,800 1,400 10,000 14,200 
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โครงการ ปรับปรุงภูมทัิศนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคามประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 
หนวยงานรับผิดชอบ กลุมอํานวยการ  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
ผูติดตอประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกุล นายกิตติ์พิภัทร  กาญจนธนชาติ  โทรศัพท  096-2275134 
โทรสาร 043-777987  E-mail jeeson2983@gmail.com 
ภายใตแผนงาน พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
ลักษณะโครงการ* 

         โครงการท่ีใชงบประมาณ        โครงการท่ีไมใชงบประมาณ 

วิธีการดําเนินงาน* 

         ดําเนินการเอง                    จัดจาง 

สวนท่ี 1  ความเช่ือมโยง กับแผนในระดับตางๆ  
  1.1  ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
   1)  ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
    (1) เปาหมายดานการยกระดับกระบวนทัศน เพ่ือกําหนดอนาคตประเทศดาน 

ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม บนหลักของการมีสวนรวม และธรรมาภิบาล   
    (2) ประเด็นยุทธศาสตร ยกระดับกระบวนทัศนเพ่ือกําหนดอนาคตประเทศ 
    (3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคาม เปนองคกรหลัก มีหนาท่ีดําเนินการตามภารกิจ สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ขับเคลื่อนการดําเนินงาน ท้ังในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และระดับสถานศึกษาใหมีการ
บริหารท่ีดี แตเนื่องจากสภาพภูมิทัศนและสภาพแวดลอมบริเวณโดยรอบสํานักงาน  มีสภาพพ้ืนท่ี 
บางสวนไมเรียบรอย และภูมิทัศน ไมรมรื่น ไมสวยงาม รวมท้ังสภาพแวดลอมบางสวนไมเอ้ืออํานวย
ตอการปฏิบัติงาน ดังนั้น จึงจําเปนตองมีการจัดตกแตง ปรับปรุงใหสวยงาม รวมถึงสภาพแวดลอม
โดยรอบ เพ่ือใหเกิดความสวยงาม ความรมเย็น รมรื่นใหกับผูปฏิบัติงานและผูมารับบริการหรือมา
เยี่ยมเยือน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม จึงไดจัดทําโครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศนบริเวณโดยรอบสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
  1.2  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับท่ี 2) 
   1)  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ภาครัฐท่ียึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความ
ตองการ และใหบริการอยางสะดวกรวดเร็ว โปรงใส 
    (1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 
      เปาหมายท่ี 1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน
สวนรวม ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส 
      การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคาม เปนองคกรหลัก มีหนาท่ีดําเนินการตามภารกิจ สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ขับเคลื่อนการดําเนินงาน ท้ังในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และระดับสถานศึกษาใหมีการ
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บริหารท่ีดี แตเนื่องจากสภาพภูมิทัศนและสภาพแวดลอมบริเวณโดยรอบสํานักงาน มีสภาพพ้ืนท่ี 
บางสวนไมเรียบรอย และภูมิทัศน ไมรมรื่น ไมสวยงาม รวมท้ังสภาพแวดลอมบางสวนไมเอ้ืออํานวย
ตอการปฏิบัติงาน ดังนั้น จึงจําเปนตองมีการจัดตกแตง ปรับปรุงใหสวยงาม รวมถึงสภาพแวดลอม
โดยรอบ เพ่ือใหเกิดความสวยงาม ความรมเย็น รมรื่นใหกับผูปฏิบัติงานและผูมารับบริการหรือมา
เยี่ยมเยือน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม จึงไดจัดทําโครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศนบริเวณโดยรอบสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม            
     (2) แผนยอยของแผนแมบทฯ แผนยอยการพัฒนาบริการประชาชน 
       แนวทางการพัฒนา 1) พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพ่ืออํานวยความสะดวกใน
การใหบริการประชาชน ผูประกอบการ และภาคธุรกิจ โดยภาครัฐจัดสรรรูปแบบบริการใหมีความ
สะดวก มีการเชื่อมโยงหลายหนวยงานแบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร และหลากหลายรูปแบบตามความ
ตองการของผูรับบริการ รวมท้ังอํานวยความสะดวกทางการคา การลงทุน และการดําเนินธุรกิจ อาทิ 
การบูรณาการข้ันตอนการออกใบอนุญาตตาง ๆ การใหบริการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาท่ีมี
ประสิทธิภาพสะดวกรวดเร็วและสอดคลองกับมาตรฐานสากล 
      เปาหมายของแผนยอย งานบริการภาครัฐท่ีปรับเปลี่ยนเปนดิจิทัลเพ่ิมข้ึน 
      การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษามหาสารคาม เปนองคกรหลัก มีหนาท่ีดําเนินการตามภารกิจ สงเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ขับเคลื่อนการดําเนินงาน ท้ังในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และระดับสถานศึกษา
ใหมีการบริหารท่ีดี แตเนื่องจากสภาพภูมิทัศนและสภาพแวดลอมบริเวณโดยรอบสํานักงาน มีสภาพ
พ้ืนท่ี บางสวนไมเรียบรอย และภูมิทัศน ไมรมรื่น ไมสวยงาม รวมท้ังสภาพแวดลอมบางสวนไม
เอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติงาน ดังนั้น จึงจําเปนตองมีการจัดตกแตง ปรับปรุงใหสวยงาม รวมถึง
สภาพแวดลอมโดยรอบ เพ่ือใหเกิดความสวยงาม ความรมเย็น รมรื่นใหกับผูปฏิบัติงานและผูมารับ
บริการหรือมาเยี่ยมเยือน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม จึงไดจัดทําโครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณโดยรอบสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
 1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ ดานการศึกษา  
  ประเด็นปฏิรูปประเทศ การจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21  
  เปาหมายรวม  
   ประเด็นปฏิรูปยอย  การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา   
 แผนระดับท่ี 3 (ตามมติ ครม. วันท่ี 4 ธันวาคม 2560) 
  1. นโยบายและจดุเนนกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณป พ.ศ. 2565    
   จุดเนนท่ี การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
  2. นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานป พ.ศ. 2565   
   นโยบายขอ 4. ดานประสิทธิภาพ (4.6) เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและ 
ประเมินผลการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  3. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   เรื่องท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
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ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล* 
o นโยบายการลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ 
o นโยบายการพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และ

พัฒนา 
และนวัตกรรม 

o นโยบายการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการปองกันปราบปราม
การทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

ตอบแบบรายงาน    
 KRS  ตัวช้ีวัด ..................... 

สวนท่ี  2  รายละเอียดโครงการ 
  2.1  หลักการและเหตุผล 
    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม เปนองคกรหลัก มีหนาท่ีดําเนินการ
ตามภารกิจ สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ขับเคลื่อนการดําเนินงาน ท้ังในระดับเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา และระดับสถานศึกษาใหมีการบริหารท่ีดี  แต เนื่องจากสภาพภูมิทัศนและ
สภาพแวดลอมบริเวณโดยรอบสํานักงาน มีสภาพพ้ืนท่ี บางสวนไมเรียบรอย และภูมิทัศน ไมรมรื่น ไม
สวยงาม รวมท้ังสภาพแวดลอมบางสวนไมเอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติงาน ดังนั้น จึงจําเปนตองมีการจัด
ตกแตง ปรับปรุงใหสวยงาม รวมถึงสภาพแวดลอมโดยรอบ เพ่ือใหเกิดความสวยงาม ความรมเย็น รม
รื่นใหกับผูปฏิบัติงานและผูมารับบริการหรือมาเยี่ยมเยือน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคาม จึงไดจัดทําโครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณโดยรอบสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษามหาสารคาม         
  2.2 วัตถุประสงค 
   2.2.1 เพ่ือปรับสภาพภูมิทัศนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหรมรื่น สวยงาม ปลอดภัย 
นาอยู  นาทํางานและเอ้ือตอการปฏิบัติงานของบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคาม   

 2.2.2 เพ่ือเสริมสรางภาพลักษณขององคกรใหเกิดความประทับใจแกบุคลากรและผูมา 
บริการ อันจะสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององคกร   
  2.3  เปาหมายโครงการ  
   2.3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 
    2.3.1.1 ปรับปรุงสภาพแวดลอมและภูมิทัศนโดยรอบสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษามหาสารคาม  
    2.3.1.2 ปรับปรุง ซอมแซมสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูปฏิบัติงานและผูมารับบริการ 
หรือมาเยี่ยมเยือน 
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   2.3.2  เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 
     2.3.2.1 รอยละ 100 ของสภาพแวดลอมและภูมิทัศนโดยรอบ มีความสะอาด ความ
รมเย็น รมรื่น นาอยูนาทํางาน เอ้ือตอการปฏิบัติงานของบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษามหาสารคาม  
       2.3.2.2 รอยละ 100 ของผูปฏิบัติงานและผูมารับบริการหรือมาเยี่ยมเยือนท่ีสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม มีความพึงพอใจ 
  2.4 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ    
   2.4.1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม มีสภาพแวดลอมท่ีรมรื่น 
สวยงาม ปลอดภัย นาอยู นาทํางานและเอ้ือตอการปฏิบัติงานของบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม   
           2.4.2 บุคลากรและผูมารับบริการเกิดความประทับใจ และสงผลตอประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานขององคกร 
  2.5  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ (KPIs) 

  2.5.1   เชิงปริมาณ 
          2.5.1 1 รอยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมารับบริการมีความประทับใจ 
   2.5.2  เชิงคุณภาพ 
     2.5.2.1 บุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามและผูมา
ติดตอราชการ ณ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามมีความประทับใจ 
     2.6 การติดตามประเมินผล 
   2.6.1. วิธีการ  
  แจกแบบแบบประเมินความพึงพอใจหลังจัดกิจกรรมเสร็จแลวประมวลผลรายงานผูบังคับบัญชา 
   2.6.2. เครื่องมือ 
  แบบประเมินความพึงพอใจ  
  2.7  กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 

 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
มหาสารคาม จํานวน 2,835 คน 

2.8  ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
     2.9 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินงบประมาณ 
      งบประมาณ งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจาก สพม. มหาสารคาม จํานวนเงิน 150,000 บาท
รายละเอียดประกอบการใชจาย ดังนี้ 
2.10.1 กิจกรรมและการดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรมและการ
ดําเนนิงาน 

ระยะเวลาดําเนนิงาน ผูรับผิดชอบ สถานท่ี 

1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ ต.ค.-ธ.ค. 2564 นายกิตติ์พิภัทร กาญจน
ธนชาต ิ

สพม.
มหาสารคาม 
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2 แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงาน 

ธ.ค.2564-ม.ค. 2565 นายกิตติ์พิภัทร กาญจน
ธนชาต ิ

สพม.
มหาสารคาม 

3 สํารวจราคาและแหลงจัดซ้ือ ม.ค.-ก.พ. 2565 กลุมบริหารงานการเงินฯ สพม.
มหาสารคาม 

4 ดําเนินการจัดซ้ือ ก.พ.-พ.ค. 2565 กลุมบริหารงานการเงินฯ สพม.
มหาสารคาม 

5 ติดตามแประเมินผล
โครงการ 

พ.ค.-ก.ค. 2565 นายกิตติ์พิภัทร กาญจน
ธนชาต ิ

สพม.
มหาสารคาม 

6 สรุปผลการดําเนินโครงการ ก.ค.-ก.ย. 2565 นายกิตติ์พิภัทร กาญจน
ธนชาต ิ

สพม.
มหาสารคาม 

 2.10.2 รายละเอียดการใชงบประมาณ งบประมาณท้ังส้ิน .....150,000  บาท โดยมี
รายละเอียดการใชจาย ดังนี้  

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม 
1 ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณถนนและเสาธง

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคาม พรอมเทคอนกรตี ปูกระเบ้ือง 

- 33,000 - 33,000 

2 ตัดแตงก่ิงไมภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษา
มัธยมศึกษามหาสารคาม 

- 20,000 -- 20,000 

3 ติดตั้งกลองวงจรปดภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษามหาสารคาม จาํนวน 16 จุด 

- 45,000 - 45,000 

4 จัดซื้อวัสดุอุปกรณเพ่ือปรับปรุงซอมแซมปอม
ยามสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคาม จํานวน 1 จุด 

- - 50,000 50,000 

5 จางเหมาจดัทําสติกเกอร ช่ือ-สกุล ตําแหนง 
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษามหาสารคาม จํานวน 3 ทาน 

- 2,000 - 2,000 

 รวมท้ังสิ้น - 100,000 50,000 150,000 

(ขออนุมัติถัวจายทุกรายการ) 
 2.10.3 แผนการใชจายเงินงบประมาณ (ไตรมาส) 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสท่ี 

1/2565 
ไตรมาสท่ี 
2/2565 

ไตรมาสท่ี 
3/2565 

ไตรมาสท่ี 
4/2565 

1.ปรับปรุงภูมิทัศนบรเิวณถนนและเสาธง
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษามัธยมศกึษา
มหาสารคาม พรอมเทคอนกรตี ปูกระเบ้ือง 

- - - 33,000 33,000 

2.ตัดแตงก่ิงไมภายในสาํนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

- 20,000 - - 20,000 



222 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสท่ี 

1/2565 
ไตรมาสท่ี 
2/2565 

ไตรมาสท่ี 
3/2565 

ไตรมาสท่ี 
4/2565 

3.ติดตั้งกลองวงจรปดภายในสาํนักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
จํานวน 16 จุด 

- 45,000 - - 45,000 

4.จัดซื้อวัสดุอุปกรณเพ่ือปรับปรุงซอมแซม
ปอมยามสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศกึษามหาสารคาม จํานวน 1 จดุ 

50,000 - - - 50,000 

5.จางเหมาจดัทําสติกเกอร ช่ือ-สกุล 
ตําแหนง รองผูอํานวยการสาํนักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
จํานวน 3 ทาน 

2,000 - - - 2,000 

รวม 52,000 65,000 - 33,000 150,000 
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โครงการ วันสําคัญและงานรัฐพิธี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 
หนวยงานรับผิดชอบ กลุมอํานวยการ  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
ผูติดตอประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกุล นายกิตติ์พิภัทร  กาญจนธนชาติ  โทรศัพท  096-2275134 
โทรสาร 043-777987  E-mail jeeson2983@gmail.com 
ภายใตแผนงาน พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
ลักษณะโครงการ* 

         โครงการท่ีใชงบประมาณ        โครงการท่ีไมใชงบประมาณ 

วิธีการดําเนินงาน* 

         ดําเนินการเอง                    จัดจาง 

สวนท่ี 1  ความเช่ือมโยง กับแผนในระดับตางๆ  
 1.1  ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
  1)  ยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย 
   (1) เปาหมายคนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21   
     (2) ประเด็นยทุธศาสตร การปรับเปลีย่นคานิยมและวัฒนธรรม 
   (3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พุทธศักราช 2542 ซ่ึงไดกําหนดความมุงหมายและหลักการ การจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนา
คนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดํารงชีวิตอยางมีความสุขตลอดปปฏิทินไดมีวันสําคัญหลายวันท่ีเก่ียวของกับ
หนวยงานในการจัดกิจกรรม เชน วันสําคัญทางศาสนา วันสําคัญทางประเพณีของไทย วันสําคัญของ
ชาติ เปนตน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ไดตระหนักถึงความสําคัญของวัน
สําคัญดังกลาว จึงไดจัดใหมีโครงการวันสําคัญข้ึน เพ่ือเปนการสงเสริมใหหนวยงานไดปฏิบัติกิจกรรม
วันสําคัญ และเทิดทูนชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 
 1.2  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับท่ี 2) 
  1)  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม 
   (1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 
     เปาหมายท่ี คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีดีงาม และมีความรัก และภูมิใจใน
ความเปนไทยมากข้ึน นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดํารงชีวิต สังคมไทยมี
ความสุขและเปนท่ียอมรับของนานาประเทศมากข้ึน 
     การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ  
     1.บุคลากรในสังกัด เขารวมกิจกรรมวันสําคัญตาง ๆ ท่ีหนวยงานภาครัฐจัดข้ึน  
     2.บุคลากรในสังกัดมีความรูความเขาใจเก่ียวกับวันสําคัญและงานรัฐพิธีตางๆ  
     3.บุคลากรในสังกัดสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมตาง ๆ ของไทย
ใหคงอยูตลอดไป  
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     4.บุคลากรในสังกัดภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาภูมิปญญาไทย นิยมไทยและ
ดํารงความเปนไทย  
   (2) แผนยอยของแผนแมบทฯ แผนยอยการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และการ
เสริมสรางจิตสาธารณะและการเปนพลเมืองท่ีดี 
                แนวทางการพัฒนา   
    2) บูรณาการเรื่องความซ่ือสัตย วินัย คุณธรรม จริยธรรม และดานสิ่งแวดลอม ในการ
จัดการเรียนการสอนในและนอกสถานศึกษา จัดใหมีการเรียนการสอนตามพระราชดําริ และปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา จัดใหมีการเรียนรูทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ และ
ภูมิปญญาทองถ่ิน รวมท้ังการตระหนักรู และการมีสวนรวมดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ใหรองรับการเปลี่ยนแปลงท้ังในประเทศและตางประเทศ 
      เปาหมายของแผนยอย คนไทยเปนมนุษยท่ีสมบูรณ มีความพรอมในทุกมิติตาม
มาตรฐานและสมดุลท้ังดานสติปญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณท่ีดี เขาใจในการปฏิบัติตน
ปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมดีข้ึน 
      การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 1.บุคลากรในสังกัด เขารวม
กิจกรรมวันสําคัญตาง ๆ ท่ีหนวยงานภาครัฐจัดข้ึน 2.บุคลากรในสังกัดมีความรูความเขาใจเก่ียวกับวัน
สําคัญและงานรัฐพิธีตางๆ 3.บุคลากรในสังกัดสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมตาง ๆ 
ของไทยใหคงอยูตลอดไป 4.บุคลากรในสังกัดภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาภูมิปญญาไทย นิยม
ไทยและดํารงความเปนไทย 
   1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ ดานการศึกษา  
ประเด็นปฏิรูปประเทศ การจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
เปาหมายรวม 
ประเด็นปฏิรูปยอย  การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา   
 แผนระดับท่ี 3 (ตามมติ ครม. วันท่ี 4 ธันวาคม 2560) 
   1. นโยบายและจุดเนนกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณป พ.ศ. 2565    

  จุดเนนท่ี การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
   2. นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานป พ.ศ. 2565   

  นโยบายขอ 4. ดานประสิทธิภาพ (4.6) เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและ 
  ประเมินผลการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 3. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

    เรื่องท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล* 
o นโยบายการลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ 
o นโยบายการพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และ

พัฒนาและนวัตกรรม 
o นโยบายการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการปองกันปราบปราม

การทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
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ตอบแบบรายงาน    
 มาตรฐานสํานักงานเขต  ตัวช้ีวัด ..................... 
 

สวนท่ี  2  รายละเอียดโครงการ 
  2.1  หลักการและเหตุผล 
    ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช  2542  ซ่ึงไดกําหนดความมุงหมายและ
หลักการ การจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย  จิตใจ  
สติปญญา  ความรูและคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตอยางมีความสุขตลอดป
ปฏิทินไดมีวันสําคัญหลายวันท่ีเก่ียวของกับหนวยงานในการจัดกิจกรรม  เชน  วันสําคัญทางศาสนา  
วันสําคัญทางประเพณีของไทย  วันสําคัญของชาติ  เปนตน  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคาม ไดตระหนักถึงความสําคัญของวันสําคัญดังกลาว  จึงไดจัดใหมีโครงการวันสําคัญข้ึน เพ่ือ
เปนการสง เสริมใหหนวยงานไดปฏิบัติ กิจกรรมวันสํา คัญ  และเทิดทูนชาติ  ศาสนา และ
พระมหากษัตริย         
  2.2 วัตถุประสงค 
   2.2.1  เพ่ือไดทราบถึงกิจกรรมท่ีควรปฏิบัติในวันสําคัญตาง ๆ 
          2.2.2  เพ่ือสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมตาง ๆ ของไทย 
  2.3  เปาหมายโครงการ  

  2.3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 
    2.3.1.1 บุคลากรในสังกัด  เขารวมกิจกรรมวันสําคัญตาง ๆ ท่ีหนวยงานภาครัฐจัดข้ึน 
   2.3.2  เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 
       2.3.2.1  บุคลากรในสังกัดมีความรูความเขาใจเก่ียวกับวันสําคัญและงานรัฐพิธีตางๆ 
     2.3.1.2  บุคลากรในสังกัดสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมตาง ๆ ของ
ไทย ใหคงอยูตลอดไป 
              2.3.1.3  บุคลากรในสังกัดภูมิใจในความเปนไทย  เห็นคุณคาภูมิปญญาไทย  นิยมไทย
และดํารงความเปนไทย 
       2.4 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ    
     2.4.1 ในสังกัดมีความตะหนักและเห็นความสําคัญของวันสําคัญและงานรัฐพิธีตางๆ 
           2.4.2 บุคลากรในสังกัดภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาภูมิปญญาไทย นิยมไทยและดํารง
ความเปนไทย  
  2.5  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ (KPIs) 

  2.5.1   เชิงปริมาณ 
             2.5.1 1 รอยละ 100 ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดรวมกิจกรรม
และงานรัฐพิธีในวันสําคัญตาง ๆ 
   2.5.2  เชิงคุณภาพ 
     2.5.2.1 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดท่ีรวมกิจกรรมและงานรัฐพิธี
ในวันสําคัญตาง ๆ มีความภาคภูมิใจ 
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     2.6 การติดตามประเมินผล 
   2.6.1. วิธีการ  
    ประเมินความพึงพอใจหลังจัดกิจกรรมเสร็จแลวประมวลผลรายงานผูบังคับบัญชา 
   2.6.2. เครื่องมือ   แบบประเมินความพึงพอใจ  
   2.7  กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 

  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
มหาสารคาม จํานวน 70  คน 

2.8  ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
    2.9 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินงบประมาณ 
      งบประมาณ งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจาก สพม. มหาสารคาม จํานวนเงิน 7,300 บาท 
รายละเอียดประกอบการใชจาย ดังนี้ 
        2.9.1 กิจกรรมและการดําเนินการ 
ท่ี กิจกรรมและการดําเนินงาน ระยะเวลา

ดําเนนิงาน 
ผูรับผิดชอบ สถานท่ี 

1 บุคลากรในสังกัดเขารวมกิจกรรมและวันสําคัญ
งานรัฐพิธีตาง ๆ เชน วันข้ึนปใหม งานประเพณี
วันสงกรานต การเขารวมกิจกรรมรับพิธีท่ีทาง
จังหวัดมหาสารคามจัดข้ึน  ตลอดจนการประดับ
ผา ตกแตงอาคารสถานท่ีราชการ 
ในวันสําคัญตาง ๆ 

ตลอด
ปงบประมาณ 

พ.ศ.2565 

นายกิตติ์พิ
ภัทร 

กาญจนธน
ชาติ 

สพม.
มหาสารคาม 

 
       2.9.2 รายละเอียดการใชงบประมาณ งบประมาณท้ังส้ิน .....7,300  บาท โดยมีรายละเอียด
การใชจาย ดังนี้  

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม 
1 กิจกรรม 

- วันข้ึนปใหม 
- วันสงกรานต 
- วันปยมหาราช 
- วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรม 
ราชชนนีพันปหลวง 
- พระบิดาแหงฝนหลวง 

- - 7,300 7,300 
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ตอ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม 
 - วันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
- วันพอแหงชาติ/วันชาติ 
- งานรัฐพิธีและวันสําคัญอ่ืน ๆ ท่ี
รัฐบาลกําหนด 

- คาวัสดุ (พานพุมเงิน-ทอง/พาน
ดอกไม/ธงชาติ/ธงตราสัญลักษณ

ตาง ๆ /ปาย/ธูปเทียนแพร /เครื่อง
ทองนอย ฯลฯ 

    

 รวมท้ังสิ้น - - 7,300 7,300 

(ขออนุมัติถัวจายทุกรายการ) 
   2.10.3 แผนการใชจายเงินงบประมาณ (ไตรมาส) 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสท่ี 

1/2565 
ไตรมาสท่ี 
2/2565 

ไตรมาสท่ี 
3/2565 

ไตรมาสท่ี 
4/2565 

กิจกรรม 
- วันข้ึนปใหม 
- วันสงกรานต 
- วันปยมหาราช 
- วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจาสริิกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม 
ราชชนนีพันปหลวง 
- พระบิดาแหงฝนหลวง 
- วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็
พระเจาอยูหัว 
- วันพอแหงชาติ/วันชาติ 
- งานรัฐพิธีและวันสําคญัอ่ืน ๆ ท่ีรัฐบาล
กําหนด 
- คาวัสดุ (พานพุมเงิน-ทอง/พานดอกไม/ธง
ชาติ/ธงตราสัญลักษณตาง ๆ /ปาย/ธูปเทียน
แพร /เครื่องทองนอย ฯลฯ 

4,000 - 2,300 1,000 7,300 

รวม 4,000 - 2,300 1,000 7,300 
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โครงการ  เพ่ิมประสิทธิภาพเครือขายประชาสัมพันธ   
หนวยงานรับผิดชอบ กลุม อํานวยการ สพม. มหาสารคาม 

ผูติดตอประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกุล นางสาวอาภรณ สิงหสุธรรม   โทรศัพท 0805515971 
โทรสาร.....................-........................................................ E-mail : jumjim0101@gmail.com 
ลักษณะโครงการ* 

         โครงการท่ีใชงบประมาณ        โครงการท่ีไมใชงบประมาณ 

วิธีการดําเนินงาน* 

          ดําเนินการเอง                    จัดจาง 

สวนที่  1  ความเช่ือมโยง กับแผนในระดับตางๆ  
 1.1  ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
  1)   ยุทธศาสตรชาติ ดาน การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
   (1) เปาหมาย 1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม 
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส 
   (2) ประเด็นยุทธศาสตร 3. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ สงเสริมใหประชาชน
และทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ 
    3.2 ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ             
   (3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ งานประชาสัมพันธ มีหนาท่ีหลักในการเผยแพร
ประชาสัมพันธ ภาพลักษณ ผลงาน นวัตกรรมผลสําเร็จ ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคาม ครู นักเรียน องคกร สูสาธารณชน ซ่ึงวิธีการท่ีสําคัญวิธีหนึ่งในการประชาสัมพันธเพ่ือให
ครอบคลุมครบถวน และบรรลุวัตถุประสงค คือ การสรางเครือขายประชาสัมพันธ ในการเผยแพร
ประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ เชน หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน เว็บไซต http://www.ses26.go.th 
เฟสบุคสํานักงาน และกลุมไลนตางๆ เปนชองทางท่ีใหเครือขายประชาสัมพันธสงผลงาน ผลสําเร็จ 
นวัตกรรม ภาพกิจกรรม ของโรงเรียน ครู และนักเรียนสูสาธารณชน ซ่ึงจําเปนตองอาศัยรูปแบบการ
ประชาสัมพันธเชิงรุกท้ังองคกรภายในและองคกรภายนอก แตเนื่องจากบุคลากรในการดําเนินงาน
ดานการประชาสัมพันธมีนอย ทําใหการเผยแพรประชาสัมพันธขาวสารมีจํานวน ไมมากจึงจําเปนตอง
พัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ โดยการสรางเครือขายประชาสัมพันธ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของงาน
ดานประชาสัมพันธสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม  

 1.2  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับท่ี 2) 
  1)   แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
   (1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 
    เปาหมายท่ี 1. บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเปนท่ียอมรับของ
ผูใชบริการ 
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    การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ งานประชาสัมพันธ จึงมีหนาท่ีหลักในการ
เผยแพรประชาสัมพันธ ภาพลักษณ ผลงาน นวัตกรรมผลสําเร็จ ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษามหาสารคาม ครู นักเรียน องคกร สูสาธารณชน ซ่ึงวิธีการท่ีสําคัญวิธีหนึ่งในการ
ประชาสัมพันธเ พ่ือใหครอบคลุมครบถวน และบรรลุวัตถุประสงค  คือ การสรางเครือขาย
ประชาสัมพันธ ในการเผยแพรประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ เชน หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน เว็บไซต 
http://www.ses26.go.th เฟสบุคสํานักงาน และกลุมไลนตางๆ เปนชองทางท่ีใหเครือขาย
ประชาสัมพันธสงผลงาน ผลสําเร็จ นวัตกรรม ภาพกิจกรรม ของโรงเรียน ครู และนักเรียนสู
สาธารณชน ซ่ึงจําเปนตองอาศัยรูปแบบการประชาสัมพันธเชิงรุกท้ังองคกรภายในและองคกร
ภายนอก แตเนื่องจากบุคลากรในการดําเนินงานดานการประชาสัมพันธมีนอย ทําใหการเผยแพร
ประชาสัมพันธขาวสารมีจํานวน ไมมากจึงจําเปนตองพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ โดยการสราง
เครือขายประชาสัมพันธ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของงานดานประชาสัมพันธสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
 (2) แผนยอยของแผนแมบทฯ การปรับสมดุลภาครัฐ 
  แนวทางการพัฒนา 1) เปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการดําเนินการบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอยางเหมาะสม กําหนดความสัมพันธและการพัฒนาบทบาทในฐานะ
ของหุนสวนการพัฒนาในการดําเนินภารกิจท่ีสําคัญระหวางการบริหารราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค 
สวนทองถ่ิน และการสนับสนุนใหภาคีการพัฒนาตาง ๆ โดยเฉพาะชุมชน เอกชน ในรูปแบบโมเดล
ประชารัฐ มารวมดําเนินการในบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะตาง ๆ โดยจัดใหมีการ
ตรวจสอบความซํ้าซอน การวิเคราะหและทบทวนภารกิจของภาครัฐใหสอดคลองกับการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรชาติ เพ่ือกําหนดภารกิจหลักท่ีใหภาครัฐดําเนินการ อาทิ การกําหนดนโยบาย การตัดสินใจ 
และการกําหนดแนวทางการพัฒนาภาครัฐ ท่ีสําคัญ สามารถตรวจสอบการทํางานของภาครัฐไดอยาง
เหมาะสม การกํากับดูแลการแปลงนโยบายสูการปฏิบัติ การกํากับการใหบริการสาธารณะใหเปนไป
ตามมาตรฐานและมีการคํานึงถึงความม่ันคงของมนุษยและรัฐ และจัดใหมีการยุบเลิกภารกิจท่ีไม
จําเปน รวมท้ังเขามาเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาบริการสาธารณะท่ีสรางคุณคารวมกันระหวางทุกภาค
สวน การถายโอนภารกิจใหภาคสวนอ่ืนรับไปดําเนินการ เชน การจาง และการทํางานแบบจัดบริการ
รวม เปนตน พรอมท้ังจัดใหมีการเตรียมความพรอมหรือการสนับสนุนภาคสวนตาง ๆ ในการรวม
ดําเนินภารกิจของภาครัฐ ปรับปรุงบทบาทและกลไกภาครัฐใหเปนผูสนับสนุนและอํานวยเหมาบริการ
ความสะดวกในการประกอบการ รวมท้ังการกําหนดกฎระเบียบท่ีไมเปนอุปสรรคตอการดําเนินธุรกิจ
ภาคเอกชนทุกขนาดและสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะยาว 

  เปาหมายของแผนยอย 1. เปดโอกาสใหภาคสวนตาง ๆ มีสวนรวมในการจัดบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะอยางเหมาะสม 
  การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ งานประชาสัมพันธ จึงมีหนาท่ีหลักในการ
เผยแพรประชาสัมพันธ ภาพลักษณ ผลงาน นวัตกรรมผลสําเร็จ ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษามหาสารคาม ครู นักเรียน องคกรสูสาธารณชน ซ่ึงวิธีการท่ีสําคัญวิธีหนึ่งในการ
ประชาสัมพันธเ พ่ือใหครอบคลุมครบถวน และบรรลุวัตถุประสงค  คือ การสรางเครือขาย
ประชาสัมพันธ ในการเผยแพรประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ เชน หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน เว็บไซต 
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http://www.ses26.go.th เฟสบุคสํานักงาน และกลุมไลนตางๆ เปนชองทางท่ีให เครือขาย
ประชาสัมพันธสงผลงาน ผลสําเร็จ นวัตกรรม ภาพกิจกรรม ของโรงเรียน ครู และนักเรียนสู
สาธารณชน ซ่ึงจําเปนตองอาศัยรูปแบบการประชาสัมพันธเชิงรุกท้ังองคกรภายในและองคกร
ภายนอก แตเนื่องจากบุคลากรในการดําเนินงานดานการประชาสัมพันธมีนอย ทําใหการเผยแพร
ประชาสัมพันธขาวสารมีจํานวน ไมมากจึงจําเปนตองพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ โดยการสราง
เครือขายประชาสัมพันธ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของงานดานประชาสัมพันธสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม และสามารถเผยแพรประชาสัมพันธ ผลงาน นวัตกรรม ผลสําเร็จ
กิจกรรมของโรงเรียน ครแูละนกัเรียนสูสาธารณชน   
 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 
  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ดานการศึกษา 
 1.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 
  1) วัตถุประสงคท่ี 1.2 เพ่ือใหคนไทยมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม ไดรับความเปน
ธรรมในการเขาถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ ผูดอยโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพ 
รวมท้ังชุมชนมีความเขมแข็งพ่ึงพาตนเองได 
  2) เปาหมายรวมท่ี 2.6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส 
ตรวจสอบได กระจายอํานาจและมีสวนรวมจากประชาชน 
  3) ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
แผนระดับท่ี 3 (ตามมติ ครม. วันท่ี 4 ธันวาคม 2560) 
         1. นโยบายและจุดเนนกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณป พ.ศ. 2565    
   จุดเนนท่ี  
  2. นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานป พ.ศ. 2565   
   นโยบาย ดานประสิทธิภาพ 
  3. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   1. แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพฐ. 
   2. แผนปฏบิัติราชการระยะ 3 ป ของ สพฐ.  
  
ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล* 

 นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

ตอบแบบรายงาน    
 มาตรฐานสํานักงานเขต  ตัวช้ีวัด ..................... 
 ITA  ตัวช้ีวัด ..................... 
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สวนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

  2.1  หลักการและเหตุผล 

   ในปจจุบัน การประชาสัมพันธมีความสําคัญ และมีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับหนวยงาน 

องคกรและสถาบันในสังคม เพราะการประชาสัมพันธเปนงานเชิงสรางสรรคท่ีกอใหเกิดความรู ความ

เขาใจแกประชาชน ดวยการสรางสัมพันธภาพอันดี และการพัฒนาสงเสริมความเขาใจท่ีถูกตอง

รวมกัน เพ่ือใหเกิดทัศนคติท่ีดี  การประชาสัมพันธเปนกระบวนการสื่อสารสองทางท่ีทําใหประชาชน

เขาใจ ยอมรับ และสนับสนุน ชวยสรางภาพพจนท่ีดีของหนวยงาน ขจัดปญหาขาวลือ และความ

เขาใจผิดโดยการเผยแพรขาวสารขอมูล ท่ี เปนจริง  เชื่อ ถือได  และมีแหลงอางอิงรับรอง                                                                   

           งานประชาสัมพันธ จึงมีหนาท่ีหลักในการเผยแพรประชาสัมพันธ ภาพลักษณ ผลงาน 

นวัตกรรมผลสําเร็จ ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ครู นักเรียน องคกร สู

สาธารณชน ซ่ึงวิธีการท่ีสําคัญวิธีหนึ่งในการประชาสัมพันธเพ่ือใหครอบคลุมครบถวน และบรรลุ

วัตถุประสงค คือ การสรางเครือขายประชาสัมพันธ  ในการเผยแพรประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ เชน 

หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน เว็บไซต http://www.ses26.go.th เฟสบุคสํานักงาน และกลุมไลนตางๆ 

เปนชองทางท่ีใหเครือขายประชาสัมพันธสงผลงาน ผลสําเร็จ นวัตกรรม ภาพกิจกรรม ของโรงเรียน 

ครู และนักเรียนสูสาธารณชน ซ่ึงจําเปนตองอาศัยรูปแบบการประชาสัมพันธเชิงรุกท้ังองคกรภายใน

และองคกรภายนอก แตเนื่องจากบุคลากรในการดําเนินงานดานการประชาสัมพันธมีนอย ทําใหการ

เผยแพรประชาสัมพันธขาวสารมีจํานวน ไมมากจึงจําเปนตองพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ โดยการ

สรางเครือขายประชาสัมพันธ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของงานดานประชาสัมพันธสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม  

 2.2 วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือใหบุคลากรผูปฏิบัติงานดานการประชาสัมพันธ ไดรับรูและเขาใจทิศทางนโยบายและ 

การเปลี่ยนแปลงดานการประชาสัมพันธของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด
  2.2 เพ่ือการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผูปฏิบัติงานดานการประชาสัมพันธ ในการเปนนัก
ประชาสัมพันธมืออาชีพ ทุกคนสามารถเขียนขาวไดดวยตนเอง นําเสนอไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 2.3 เพ่ือใหเครือขายประชาสัมพันธสามารถเผยแพรประชาสัมพันธ ผลงาน นวัตกรรม  
ผลสําเร็จกิจกรรมของโรงเรียน ครูและนักเรียนสูสาธารณชน   
 2.3  เปาหมายโครงการ  

  2.3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 
   1) จํานวนบุคลากรผูปฏิบัติงานดานการประชาสัมพันธในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม และเครือขาย จํานวน 80 คน สามารถเขียนขาวไดดวยตนเอง 

นําเสนอไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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   2) อัตราการเพ่ิมข้ึนของขอมูล ขาวสาร และผลงานในรูปแบบตางๆ เฉลี่ยเครือขายละ 1 

ขาว/สัปดาห 

   3) มีชองทางการสื่อสาร และประชาสัมพันธ ขาวสาร กิจกรรม ผลงาน นวัตกรรม ผาน

ชองทางตางๆ มากข้ึน    

  2.3.2  เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 
   1. บุคลากรผูปฏิบัติงานดานการประชาสัมพันธในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษามหาสารคามและเครือขาย ทุกคนสามารถเขียนขาวไดดวยตนเอง นําเสนอไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

   2. มีผลงาน นวัตกรรม ผลสําเร็จ กิจกรรม ของโรงเรียน ครู และนักเรียนไดเผยแพรสู

สาธารณชนอยางสมํ่าเสมอ 

   3. สามารถเผยแพรประชาสัมพันธ ผลงาน นวัตกรรม ผลสําเร็จกิจกรรมของโรงเรียน ครู

และนักเรียนสูสาธารณชน ไดอยางรวดเร็ว      

 2.4 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ    
   1. บุคลากรผูปฏิบัติงานดานการประชาสัมพันธ เปนนักประชาสัมพันธมืออาชีพ ทุกคน

สามารถเขียนขาวไดดวยตนเอง นําเสนอไดอยางมีประสิทธิภาพ 

   2. สามารถเผยแพรประชาสัมพันธ ผลงาน นวัตกรรม ผลสําเร็จกิจกรรมของโรงเรียน ครู

และนักเรียนสูสาธารณชน      

 2.5  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ (KPIs) 
  2.5.1   เชิงปริมาณ 
   1) อัตราการเพ่ิมข้ึนของขอมูล ขาวสาร และผลงานในรูปแบบตางๆ เฉลี่ยเครือขายละ 1 

ขาว/สัปดาห 

   2) มีชองทางการสื่อสาร และประชาสัมพันธ ขาวสาร กิจกรรม ผลงาน นวัตกรรม ผาน

ชองทางตางๆ มากข้ึน     

  2.5.2  เชิงคุณภาพ 
   1) บุคลากรผูปฏิบัติงานดานการประชาสัมพันธ เปนนักประชาสัมพันธมืออาชีพ ทุกคน

สามารถเขียนขาวไดดวยตนเอง นําเสนอไดอยางมีประสิทธิภาพ 

   2) สามารถเผยแพรประชาสัมพันธ ผลงาน นวัตกรรม ผลสําเร็จกิจกรรมของโรงเรียน ครู

และนักเรียนสูสาธารณชน        

  2.6 การติดตามประเมินผล 
  2.6.1. วิธีการ   
   1) จํานวนจดหมายขาว ผลิตสื่อประชาสัมพันธ และการเผยแพรขอมูล ขาวสารความ
เคลื่อนไหวของหนวยงาน และเครือขายในสังกัด ผานเว็บไซต /สื่อ Social Media ตางๆ 
   2) การตรวจนับ  
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  2.6.2. เครื่องมือ  
   1) สถิติการใชงานหนาผานเว็บไซต/สื่อ Social Media ชองทางตางๆ 
   2) จํานวนขอมูล ขาวสาร และผลงานท่ีไดประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ 
 2.7  กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 

    ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนท่ัวไปสามารถรับขอมูล ขาวสาร การ
ประชาสัมพันธของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม และเครือขายโรงเรียนใน
สังกัด 
 2.8 ระยะเวลาดําเนินโครงการ  ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565         
 2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินงบประมาณ 
      งบประมาณ งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจาก สพม. มหาสารคาม จํานวนเงิน 10,000 บาท 
รายละเอียดประกอบการใชจาย ดังนี้ 
 2.9.1 กิจกรรมและการดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรมและการดําเนินงาน ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

ผูรับผิดชอบ สถานท่ี 

1. ใหความรูเก่ียวกับการเขียนขาว การ
ลงขาว ผลงาน นวัตกรรม ผลสําเร็จ 
และการประชาสัมพันธกิจกรรมของ
ครู นักเรียนผานเว็บไซต /สื่อ Social 
Media 

1 ต.ค. 64 -30 ก.ย. 
65 
 

อาภรณ สิงหสุ
ธรรม 

สพม.
มหาสารคาม 

2. จัดทําจดหมายขาว ผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ ตางๆ 

1 ต.ค. 64 -30 ก.ย. 
65 

อาภรณ สิงหสุ
ธรรม 

สพม.
มหาสารคาม 

3. เผยแพรขอมูล ขาวสารความ
เคลื่อนไหวของหนวยงาน และ
เครือขายในสังกัด ผานเว็บไซต /สื่อ 
Social Media 

1 ต.ค. 64 -30 ก.ย. 
65 

อาภรณ สิงหสุ
ธรรม 

สพม.
มหาสารคาม 

 
2.9.2 รายละเอียดการใชงบประมาณ งบประมาณท้ังส้ิน 10,000 บาท โดยมีรายละเอียดการใช
จาย ดังนี้  

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม 

1. การอบรมใหความรูเก่ียวกับการเขียน
ขาว การลงขาว ผลงาน นวัตกรรม 
ผลสําเร็จ และการประชาสัมพันธ
กิจกรรมของครู นักเรยีน ผาน
เว็บไซต 

 
6,600 
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ตอ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม 

2. จัดทําจดหมายขาว   -   
3. จัดทําปายสื่อประชาสัมพันธ              

3.1 ปาย/บอรดประชาสัมพันธ           
3.2 จัดทําสื่อประชาสัมพันธ  

  
2,400 

  

4. คาเอกสารและวัสดุอุปกรณ
สิ้นเปลือง 

 1,000   

 รวมท้ังส้ิน 6,600 3,400  10,000 
(ขออนุมัติถัวจายทุกรายการ) 
2.9.3 แผนการใชจายเงินงบประมาณ (ไตรมาส) 

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสท่ี 

1/2565 

ไตรมาสท่ี 

2/2565 

ไตรมาสท่ี 

3/2565 

ไตรมาสท่ี 

4/2565 

1. ใหความรู เ ก่ียวกับการเขียนขาว 

การลงขาว ผลงาน นวัตกรรม ผลสําเรจ็ 

และการประชาสัมพันธกิจกรรมของครู 

นัก เรียนผ านเว็บ ไซต  /สื่ อ  Social 

Media 

    
6,600 

 

2. จั ด ทํ าป า ยสื่ อป ร ะชาสั ม พั น ธ                 

    2.1 ปาย/บอรดประชาสัมพันธ                 

    2.2 จัดทําสื่อประชาสัมพันธ 

   
3,400 

 

รวม    10,000  
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โครงการ เสรมิสรางจิตสํานึกท่ีดีดานการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมใน
หนวยงาน โดยใชหลัก  3  R  และกิจกรรม 5 ส 
 

หนวยงานรับผิดชอบ กลุม  อํานวยการ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

ผูติดตอประสานงาน (contact person) 
ชื่อ - นามสกุล  นางอุษามณี  เหลาอรรคะ                      โทรศัพท  0 – 8261 - 44849 
โทรสาร  043 - 777987                                           E-mail   fafaruh@gmail.com 
ภายใตแผนงาน  พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

ลักษณะโครงการ* 

      √   โครงการท่ีใชงบประมาณ        โครงการท่ีไมใชงบประมาณ 

วิธีการดําเนินงาน* 

      √  ดําเนินการเอง                    จัดจาง 

สวนที่  1  ความเช่ือมโยง กับแผนในระดับตางๆ  
 1.1  ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
  1)   ยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  
   (1) เปาหมาย คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
   (2) ประเด็นยุทธศาสตร  
    1.การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม  
     1.7 การสงเสริมใหคนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบตอสวนรวม  
    (3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ การสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  เพ่ือใหเปนไปตามแผนยุทธศาสตรชาติ สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม จึงไดกําหนดจัดประชุมเพ่ือเสริมสรางจิตสํานึกท่ีดีดานการบริหาร
จัดการสิ่งแวดลอมในหนวยงานโดยใชหลัก 3 R และกิจกรรม 5 ส เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิในการ
ปฏิบัติงานและนําองคความรูไปใชประโยชนอยางยั่งยืน 

 1.2  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับท่ี 2) 
  1)   แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม 

1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 
  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป…ดานการศึกษา 
 แผนระดับท่ี 3 (ตามมติ ครม. วันท่ี 4 ธันวาคม 2560) 
  1. นโยบายและจดุเนนกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณป พ.ศ. 2565    
   จุดเนนท่ี  จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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  2. นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานป พ.ศ. 2565   
   นโยบายท่ีสงเสริมการจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการมีสุขภาวะท่ีดีและเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 
  3. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   -  แผนปฏิบัติราชการระยะ  3  ป  (2563 – 2565)  ของ  สพฐ. 
   -  แผนปฏิบัติการประจํางบประมาณ  2565  ของ  สพฐ. 
 
ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล* 

√  นโยบายการรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษ กับ

การใชประโยชนอยางยั่งยืน 

ตอบแบบรายงาน    
   √  KRS  ตัวช้ีวัด  การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย  

สวนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

  2.1  หลักการและเหตุผล 
ดวย สถานการณปจจุบันทรัพยากรทางธรรมชาติของประเทศไทยถูกนําไปใชในการพัฒนา 

จํานวนมาก  กอใหเกิดความเสื่อมโทรมอยางตอเนื่อง  พ้ืนท่ีปาไมลดลง  ทรัพยากรดินและน้ําเสื่อม

โทรม  ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม  สงผลตอคุณภาพชีวิตของประชาชนและตนทุนทาง

เศรษฐกิจในขณะท่ีการเปลี่ยนแปลงของสภาพ ภูมิอากาศมีความผันผวนและรุนแรงมากข้ึน ดวยเหตุนี้ 

ประเทศไทยจึงตองกําหนดทิศทางการพัฒนาท่ีสนับสนุนการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม แผน

แมบทประเด็นการเติบโตอยางยั่งยืน ใหความสําคัญกับการเติบโตอยางยั่งยืนบนคุณภาพชีวิตท่ีเปน

มิตรตอสิ่งแวดลอม ซ่ึงเปนการเติบโตท่ีเนนหลักของการใชประโยชนการอนุรักษ  รักษา  ฟนฟูและ

สรางใหมฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ไมใชทรัพยากรธรรมชาติจนเกินความ

พอดี  ไมสรางมลภาวะตอสิ่งแวดลอมจนเกินความสามารถ ในการรองรับและเยียวยา  ของระบบ

นิเวศ  การผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และสอดคลองกับเปาหมาย  การพัฒนาท่ี

ยั่งยืน  ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณมากข้ึนและสิ่งแวดลอมมีคุณภาพดีข้ึน ใหความสําคัญ

กับการมีสวนรวม ของประชาชน และทุกภาคสวนในสังคม ยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอยางสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน เพ่ือใหสอดคลองกับแผน

ยุทธศาสตรชาติ ขอ 5  ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  การสราง

สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  

      ท้ังนี้  หนวยงานภาครัฐและเอกชนไดเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและกิจกรรมหนึ่งท่ีไดรับ

การยอมรับอยางแพรหลายในการเพ่ิมประสิทธิภาพใหกับหนวยงานคือการเสริมสรางจิตสํานึกดาน

การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอมในหนวยงานโดยใชหลัก 3 R คือการลดปริมาณขยะ (Reduce)  

การใชซํ้า  (Reuse)  การนํากลับมาใชใหม (Recycle)  และกิจกรรม 5 ส ไดแก สะสาง สะดวก 
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สะอาด สุขลักษณะ และสรางนิสัย  ซ่ึง  3 ส  แรกเปนการพัฒนาสถานท่ีสวน  2  ส หลังเปนการ

พัฒนาคน  ซ่ึง  5  ส เปนกิจกรรมท่ีชวยพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพประโยชนท่ีเห็นไดชัดเจนของการ

ดําเนินกิจกรรมไดแก สถานท่ีทํางานและสภาพแวดลอม การทํางานสะอาดปราศจากสิ่งสกปรก บุคลากร

มีสุขภาพกายและจิตที่ดี บุคลากรมีระเบียบวินัยมากขึ้น การขจัดความสิ้นเปลืองของทรัพยากร

วัสดุและงบประมาณและการลดการเก็บเอกสารท่ีซํ้าซอนนอกจากนี้ 5 ส ยังชวยลดตนทุนของ

หนวยงานลงอีกดวย  การดําเนินกิจกรรม 5 ส จึงกอใหเกิดการทํางานท่ีมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และ

ความปลอดภัย ตลอดจนสรางทัศนคติท่ีดีในการทํางานของบุคลากรในหนวยงานสรางความพึงพอใจ

และความม่ันใจใหกับผูมารับบริการดวย   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม เปน

หนวยงานท่ีสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนซ่ึงตองใหบริการแกขาราชการครูและบุคลากรในสังกัด 

เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผูมารับบริการ  จึงไดกําหนดนโยบายในการปฏิบัติงาน

ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนโดยนําหลักการ 3  R และกิจกรรม 5 ส มาเปนกลไกของการบริหารการ

จัดการสภาพแวดลอมในหนวยงาน  รวมทั้งเปนการเสริมสรางจิตสํานึกที่ดีในการลดและคัดแยก

ขยะมูลในหนวยงาน ซึ ่ง เปนพื ้นฐานการพัฒนา  ไปสู ระบบการบริหารงานคุณภาพตาม

มาตรฐานสากลตอไป  ดังนั้น  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม  จึงไดจัดใหมี

การประชุมโครงการเสริมสรางจิตสํานึกท่ีดีดานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดลอมใน

หนวยงาน  โดยใชหลัก 3  R  และกิจกรรม  5 ส  ข้ึน เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีประสิทธิภาพอยางยั่งยืน 

  2.2 วัตถุประสงค 
   2.1 เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีจิตสํานึกท่ีดี  มี
ความตระหนักถึงความสําคัญในการบริหารจัดการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงาน  และ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงานโดยใชหลักการ  3 R และ
กิจกรรม  5  ส  อยางยั่งยืน 
   2.2 เพ่ือเปนการเสริมสรางความรูความเขาใจใหกับขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สามารถนําองคความรูไปใชในบริหารจัดการขยะมูลฝอยและการรักษาสิ่งแวดลอม  รวมถึงการ
ลดและคัดแยกขยะ 
มูลฝอยในหนวยงาน และประโยชนเพ่ือชุมชน ตอไป  
   2.3 เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม  โดยการนําหลัก 3 Rและกิจกรรม 5 ส  เพ่ือ
การลดปริมาณกระดาษ และการนํากลับมาใชใหม  

 
 
 
 
 



238 
 

  2.3  เปาหมายโครงการ  
   2.3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 

ผูบริหาร  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

มัธยมศึกษามหาสารคาม  จํานวน  40  คน  มีความรูเขาใจในหลักการบริหารจัดการลดและคัดแยก

ขยะมูลฝอยในหนวยงาน  โดยวิธกีาร 3 R และกิจกรรม  5  ส ครบรอยละ 100 

   2.3.2  เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 
     ผูบริหาร  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

มัธยมศึกษามหาสารคาม  จํานวน  40  คน  จิตสํานึกท่ีดี  มีความตระหนักถึงความสําคัญในการ
บริหารจัดการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงาน  และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดและคัด
แยกขยะมูลฝอยในหนวยงานโดยใชหลกัการ  3 R และกิจกรรม  5  ส  อยางยั่งยืน 
  2.4 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ    
   ผูบริหาร  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

มัธยมศึกษามหาสารคาม  จํานวน  40  คน  เปนหนวยงานตนแบบ ในดานการบริหารจดัการลดและ
คัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงาน  และสามารถนําองคความรูเพ่ือใชเปนประโยชนตอชุมชนตอไป  
  2.5  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ (KPIs) 
   2.5.1   เชิงปริมาณ 
    ผูบริหาร  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

มัธยมศึกษามหาสารคาม  จํานวน  40  คน มีความรูความเขาใจ และเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดและ
คัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงาน  ครบทุกคน 
   2.5.2  เชิงคุณภาพ 
    ผูบริหาร  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

มัธยมศึกษามหาสารคาม  จํานวน  40  คน  มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอย มีความตระหนักในการคัดแยกขยะมูลฝอย และสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดและคัด
แยกขยะมูลฝอยในหนวยงานโดยใชหลักการ  3 R และกิจกรรม  5  ส  ไดอยางยั่งยืน 
     2.6 การติดตามประเมินผล 
   2.6.1. วิธีการสังเกต   
   2.6.2. เครื่องมือ  แบบสังเกต   
  2.7  กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 

 2.7.1 ผูบริหาร  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม  
  2.8 ระยะเวลาดําเนินโครงการ   1  ตุลาคม  2564  -  30  กันยายน  2565 
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  2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินงบประมาณ 

      งบประมาณ สพม. มหาสารคาม แผนงานใชจายเงินงบประมาณ ผลผลิต -  จํานวนเงิน  
12,000  บาท รายละเอียดประกอบการใชจาย ดังนี้ 

2.9.1 กิจกรรมและการดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ สถานท่ี 

 1. ข้ันเตรียมการ/กิจกรรม 
   1.1  จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
   1.2  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนิน
โครงการกิจกรรม 5 ส 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
กิจกรรม 5 ส 
   1.3  ประชุมคณะทํางานเพ่ือวางแผน
งานตามโครงการ 
   1.4  ดําเนินการถายภาพกอนทํา
กิจกรรม 5 ส เพ่ือใหเห็นสภาพของ
สถานท่ีทํางานกอนลงมือทํากิจกรรม 
   1.6  สํารวจสภาพของพ้ืนท่ีความ
รับผิดชอบ เพ่ือกําหนด Action  Plan  
และหัวขอแนวทางในการปรับปรุง 

 

 

 

ตุลาคม  2564 

ถึง 

มกราคม  2565 

  

2. ข้ันตอนดําเนินกิจกรรม 
   2.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการสราง
ความรูความเขาใจและความตระหนัก
ในการกิจกรรม 5 ส โดยใชหลัก 3 R  
  2.2 แตละกลุมดําเนินการทํากิจกรรม 
5 ส โดยใชหลักการ 3 R ตามพ้ืนท่ีท่ี
รับผิดชอบแตละกลุมงาน 
 

ปฏิทินการดําเนินการกิจกรรม 5 ส 
   - ดําเนินตามกิจกรรม 5 ส ครั้งท่ี 1  
   - ดําเนินตามกิจกรรม 5 ส ครั้งท่ี 2  
   2.2  ปรับปรุงการจัดทํากิจกรรม 5 ส 
ใหดีข้ึนรวมท้ังอาจปรับปรุงมาตรฐานให
เหมาะสมยิ่งข้ึน เพ่ือยกระดับมาตรฐาน
ใหดีข้ึน  
   

 
มกราคม 2565 

ถึง 
กันยายน 2565 

 
 
 

เมษายน  2565 
        

ถึง 
 

กันยายน 2565 
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ตอ 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ สถานท่ี 
 2.3  รายงานผลการดําเนินการและ

ประเมินผลการปฏิบัติงานรวมท้ัง
ประชาสัมพันธเผยแพรผล
ความกาวหนาการจัดกิจกรรม 5 ส ให
ทุกคนในหนวยงานทราบ 
   2.4  ทุกกลุมในหนวยงานกลุมรักษา
ความสะอาดสถานท่ีทํางานใหเปน
ระเบียบเรียบรอย อยางสมํ่าเสมอ 
   2.5  ประเมินผลการปฏิบัติงานโดย
คณะกรรมการ 5 ส 

   

3. ข้ันตอนท่ี 3  การประเมินผล 
   ประเมินผลเพ่ือปรับเปาหมายหรือ
กําหนดเปาหมายใหมเพ่ือรักษาความ
สะอาดหรือยกระดับการทํากิจกรรม 5 
ส ใหดีข้ึน  
(ปละ 2 ครั้ง)  
 

   

 
2.9.2 รายละเอียดการใชงบประมาณ งบประมาณท้ังส้ิน 12,000 บาท (หนึ่งหม่ืนสองพันบาท
ถวน) โดยมีรายละเอียดการใชจาย ดังนี้  
 

ท่ี รายการ/กิจกรรม/คําช้ีแจง ในการใชงบประมาณ 

ประเภทคาใชจาย 
รวม

งบประมา
ณทั้งส้ิน 

คาตอบแท
น 

คาวัสดุ 
คาใช
สอย 

1. คาอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับผูเขารวมประชุม
จํานวน 40 คนๆ คนละ 35 บาท จํานวน 2 ม้ือ  

 
- 

 
- 

2,800 2,800 

2. คาอาหารกลางวัน (100 บาท × 40 คน × 1 ม้ือ) - - 4,000 4,000 
3. คาวัสดุ/เอกสารในการประชุม/คาปาย/คาถาย

เอกสาร 
- 1,600 - 1,600 

4. คาตอบแทนคณะวิทยากร 3,600 - - 3,600 
 รวมงบประมาณท้ังส้ิน 3,600 2,000 6,400 12,000 
หมายเหตุ : ถัวจายทุกรายการ 
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2.9.3 แผนการใชจายเงินงบประมาณ (ไตรมาส) 
 วงเงินงบประมาณท่ีดําเนินการ  จํานวน 12,000 บาท 
จํานวนเงินในแตละไตรมาส ท่ีคาดวาจะใชจาย 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสท่ี 

1/2564 
ไตรมาสท่ี 
2/2564 

ไตรมาสท่ี 
3/2564 

ไตรมาสท่ี 
4/2564 

ประชุมผูเขารวมโครงการกิจกรรม 
5 ส โดยใชหลักการ 3 R  

- 12,000 - - 12,000 

รวม  12,000    
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โครงการ สรางจิตสํานึกดานการบริหารจัดการขยะและอนุรักษสิ่งแวดลอมใน
สถานศึกษา 
หนวยงานรับผิดชอบ กลุม...สงเสริมการจัดการศึกษา... สพม. มหาสารคาม 
ผูติดตอประสานงาน (contact person) 
ช่ือ-สกุล*  นางสาว กรรณิการ  ศิริหลวง   โทรศัพท* ..0854597866...... 
E-mail address*spmsarakham@hotmail.com  โทรสาร*...043777987..... 
ภายใตแผนงาน  แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

ลักษณะโครงการ* 

       โครงการท่ีใชงบประมาณ        โครงการท่ีไมใชงบประมาณ 

วิธีการดําเนินงาน* 

       ดําเนินการเอง                    จัดจาง 

สวนที่  1  ความเช่ือมโยง กับแผนในระดับตางๆ  
 1.1  ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
  1)   ยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย (หลัก) 
   (1) เปาหมาย คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
   (2) ประเด็นยุทธศาสตร  1.การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม 
    1.2 การบูรณาการเรื่องความซ่ือสัตย วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการ
สอนในสถานศึกษา   
   (3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
สงเสริมใหคนไทยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสูการมีจิตสาธารณะและความรับผิดชอบตอสวนรวมเพ่ิมข้ึน 

 1.2  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับท่ี 2) 
  1)   แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม 
 1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 
  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป การปฏิรูปประเทศดานสังคม 
  2) ข้ันตอนการดําเนินงาน สงเสริมการสรางจิตสํานึก ความตระหนักและพฤติกรรมการ
เสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
  3) กิจกรรม จัดอบรมการดําเนินงานดานการจัดการขยะและการคัดแยกขยะ  
  4) เปาหมายกิจกรรม บุคลากร ครูและนักเรียน มีจิตสํานึกการลดคัดแยก และนําขยะกลับมา
ใชประโยชนใหมไดอีกครั้ง และการมีสวนรวม การเรียนรู การรับรู เปนพลเมืองท่ีดี มีคุณธรรม ถึง
พรอมดวย  ความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสาในสังคมท่ีเปนธรรมและไมทอดท้ิงกัน 
 
 

mailto:address*spmsarakham@hotmail.com
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 1.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 
  2) เปาหมายรวมท่ี ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอม สามารถสนับสนุนการเติบโตท่ี
เปนมิตรกับ สิ่งแวดลอม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ํา 
  3) ยุทธศาสตรท่ี 1 : การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย  
   (3.1) เปาหมายระดับยุทธศาสตรท่ี 2 คนในสังคมไทยทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และ
ความสามารถเพ่ิมข้ึน 
   (3.2) แนวทางการพัฒนาท่ี  1. ปรับเปลี่ยนคานิยมคนไทยใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย                
จิตสาธารณะ และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค           
   (3.3) แนวทางการพัฒนาท่ี  2.สงเสริมใหมีกิจกรรมการเรียนการสอนท้ังในและนอก
หองเรียนท่ีสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ  
   ยุทธศาสตรท่ี 4 : การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน  
   (4.1) เปาหมายระดับยุทธศาสตรท่ี 3 สรางคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีดีลดมลพิษ และลด
ผลกระทบตอสุขภาพของ ประชาชนและระบบนิเวศ 
       (4.2) แนวทางการพัฒนาท่ี 7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแกไขปญหาความ
ขัดแยงดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
    -สรางจิตสรางนึกความตระหนัก และปรับปรุงกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน 
 แผนระดับท่ี 3 (ตามมติ ครม. วันท่ี 4 ธันวาคม 2560) 
  1. นโยบายและจดุเนนกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณป พ.ศ. 2565    
   จุดเนนท่ี  จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  2. นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานป พ.ศ. 2565   
   นโยบายท่ีสงเสริมการจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการมีสุขภาวะท่ีดีและเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 
  3. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   -  แผนปฏิบัติราชการระยะ  3  ป  (2563 – 2565)  ของ  สพฐ. 
   -  แผนปฏิบัติการประจํางบประมาณ  2565  ของ  สพฐ. 
. ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล* 
 นโยบายการรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษ กับ
การใชประโยชนอยางยั่งยืน 
 ตอบแบบรายงาน    
  eMES  ตัวช้ีวัด 5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
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สวนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

 2.1  หลักการและเหตุผล 
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีนโยบายใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ทุกเขตพ้ืนท่ี
ในสังกัดดําเนินงานเก่ียวกับการสงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาดําเนินงานกิจกรรมการสรางวินัยดานการ
บริหารจัดการขยะ  น้ําเสียและมลพิษทางอากาศ เนื่องจากปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนมากมายทุกวัน สงผลใหมี
ขยะตกคางเปนจํานวนมากในแตละวัน สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และสภาพความเปนอยูในชุมชนมากมาย
ซ่ึงจะเห็นไดวาปญหาขยะเปนปญหาสําคัญท่ีสงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของมนุษย จึงมีความจําเปน
อยางยิ่งในการกระตุน รณรงค สรางจิตสํานึก และความรูความเขาใจถึงแนวทางในการลดปริมาณขยะ การ
แยกขยะ และการนําขยะไปใชประโยชนกอนนําไปกําจัดใหกับบุคลากรในโรงเรียนและชุมชนและเสริมสราง
ความเขมแข็งใหแกโรงเรียนในสังกัดไดมีโอกาสพัฒนาการเรียนการสอนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม การจัดกิจกรรมโดยใหเด็กเปนศูนยกลางการเรียนรู และการมีสวนรวมของครู นักเรียน และ
ชุมชนโดยรอบโรงเรียน 

  เพ่ือใหการดําเนินงานโครงการดังกลาวเปนไปตามวัตถุประสงค สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา   มหาสารคาม จึงไดจัดทําโครงการสรางจิตสํานึกดานการบริหารจัดการขยะและอนุรักษ

สิ่งแวดลอมใหสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม สูโรงเรียนมาตรฐาน

สิ่งแวดลอมศึกษาดานการจัดการขยะ โดยจัดทําโครงการนี้ข้ึนเพ่ือสนองนโยบายสูการปฏิบัติอยางเปน

รูปธรรม     

 2.2 วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษาในสังกัดดําเนินงานสถานศึกษามาตรฐาน
สิ่งแวดลอมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนในหนวยงานและสถานศึกษา 

 2. เพ่ือสงเสริมการสรางจิตสํานึก ความตระหนักและพฤติกรรมการเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ี 
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมข้ึนของบุคลากร ครูและนักเรียน ในหนวยงานและสถานศึกษา  
  3. เพ่ือใหบุคลากร ครูและนักเรียนไดมีความรูเพ่ือใชในการจัดการขยะในหนวยงานและ
สถานศึกษา 
 2.3 เปาหมายโครงการ  
   2.3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 
    1) สถานศึกษาในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม จํานวน                 
35 แหง ดําเนินการดานการสรางจิตสํานึก ความตระหนักและพฤติกรรมการเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ี
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม    
    2) บุคลากร ครูและนักเรียนในสังกัด ปลูกจิตสํานึกการลด คัดแยก และนําขยะกลับมา
ใชประโยชนใหม ในสถานศึกษา สรางระบบการเรียนรูผานกิจกรรมตางๆ และสงเสริมการมีสวนรวม
ของผูเรียน ในการจัดการขยะภายในสถานศึกษา ปลูกฝงลักษณะนิสัยรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมแก
ผูเรียน เพ่ือมุงสูมาตรฐานสิ่งแวดลอมสถานศึกษาปลอดขยะอยางยั่งยืน 
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   2.3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 
    1) ครูและนักเรียน ตระหนักตอการดําเนินการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม                    
ดานการจัดการขยะสูการปฏิบัติ    

      2) ผูบริหารระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเกิดความตระหนักตอการดําเนินการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานการจัดการขยะ สูการปฏิบัติ   

  2.4 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ    
   1) โรงเรียนในสังกัดสามารถขยายเครือขายใหโรงเรียนดําเนินกิจกรรม ลด คัดแยก และนํา
ขยะกลับมาใชประโยชน การรวบรวมขยะเพ่ือสงไปกําจัดอยางถูกตอง   
   2) ปลูกจิตสํานึกการลด คัดแยก และนําขยะกลับมาใชประโยชนใหมในสถานศึกษา สราง
ระบบการเรียนรูผานกิจกรรมตางๆ และสงเสริมการมีสวนรวมของผูเรียนในการจัดการขยะภายใน
สถานศึกษา ปลูกฝงลักษณะนิสัยรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมแกผูเรียน เพ่ือมุงสูสถานศึกษาปลอดขยะ
อยางแทจริงและขยายผลตอจนกลายเปนสังคมรีไซเคิลตอไป    
   3) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฯ มีโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดลอมดานการจัดการขยะ  
  2.5  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ (KPIs) 

  2.5.1   เชิงปริมาณ 
   1) รอยละ 100 โรงเรียนปลอดขยะยอดเยี่ยม ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
   2) รอยละ 100 โรงเรียนในสังกัดไดแลกเปลี่ยนเรียนรูและสามารถดําเนินกิจกรรม ลด คัด
แยก และนําขยะกลับมาใชประโยชนไดอยางตอเนื่องและเปนระบบ  

  2.5.2  เชิงคุณภาพ 
   โรงเรียนในสังกัดมีโรงเรียนปลอดขยะยอดเยี่ยม สามารถขยายเครือขายใหโรงเรียนในสังกัด
ดําเนินกิจกรรม ลดคัดแยก และนําขยะกลับมาใชประโยชน การรวบรวมขยะเพ่ือสงไปกําจัดอยาง
ถูกตอง  ปลูกจิตสํานึกการลด คัดแยก และนําขยะกลับมาใชประโยชนใหม ในสถานศึกษา สรางระบบ
การเรียนรูผานกิจกรรมตางๆ และสงเสริมการมีสวนรวมของผูเรียนในการจัดการขยะภายใน
สถานศึกษา ปลูกฝงลักษณะนิสัยรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมแกผูเรียน เพ่ือมุงสูสถานศึกษาปลอดขยะ
อยางแทจริง 
 2.6 การติดตามประเมินผล 
  2.6.1. วิธีการ  
  กํากับ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดลอมศึกษาดาน
การจัดการขยะ   
  2.6.2. เครื่องมือ  
  1) แบบรายงานการดําเนินงานโครงการของแตละโรงเรียน 
  2) แบบประเมินความพ่ึงพอใจในการจัดอบรม 

 2.7  กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 
  บุคลากร ครูและนักเรียนในสังกัด ปลูกจิตสํานึกการลด คัดแยก และนําขยะกลับมาใช                  
ประโยชนใหม ในสถานศึกษา สรางระบบการเรียนรูผานกิจกรรมตางๆ และสงเสริมการมีสวนรวมของ
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ผูเรียนในการจัดการขยะภายในสถานศึกษา ปลูกฝงลักษณะนิสัยรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมแกผูเรียน 
เพ่ือมุงสูมาตรฐานสิ่งแวดลอมสถานศึกษาปลอดขยะอยางยั่งยืน 
 2.8 ระยะเวลาดําเนินโครงการ  01 ตุลาคม 2564 – 01 กันยายน 2565        

 2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินงบประมาณ 

      งบประมาณ งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจาก สพม. มหาสารคาม จํานวนเงิน 25,000 บาท 
รายละเอียดประกอบการใชจาย ดังนี้ 

 2.9.1 กิจกรรมและการดําเนินการ 
ท่ี กิจกรรมและการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนนิงาน ผูรับผิดชอบ สถานท่ี 
1 ประชาสัมพันธ รณรงคใหมีการคัดแยก

ขยะและจัดการขยะในสถานศึกษา 
กรกฎาคม 2565 กลุมสงเสริม 

การจัดการศึกษา 
สพม.มค 

2 ประชุมวางแผนงานแตงตั้งคณะทํางาน
ระดับเขตพ้ืนท่ี 

สิงหาคม 2565 กลุมสงเสริม      
การจัดการศึกษา 

สพม.มค 

3 ประชุมชี้แจงการดําเนินการดานการ
จัดการขยะและภาคปฏิบัติการคัดแยก
ขยะ จากบอกําจัดขยะ   

กันยายน2565 กลุมสงเสริม      
การจัดการศึกษา 

สพม.มค 

4 กํากับ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การดําเนินงานโรงเรียนมาตรฐาน
สิ่งแวดลอมศึกษาดานการจัดการขยะ 

ตุลาคม 2565 กลุมสงเสริม        
การจัดการศึกษา 

สพม.มค 

5 สรุปรายงานผลการดําเนินงาน  ตุลาคม 2565 กลุมสงเสริม            
การจัดการศึกษา 

สพม.มค 

 

2.9.2 รายละเอียดการใชงบประมาณ งบประมาณท้ังส้ิน ...25,000.......... บาท โดยมีรายละเอียด
การใชจาย ดังนี้ (ขออนุมัติถัวจายทุกรายการ) 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม 

1 ประชุมวางแผนงานแตงตั้งคณะทํางานระดับ
เขตพ้ืนท่ี (15 คน X 160 บาท) 

 2,400   

2 ประชุมช้ีแจงการดําเนินการดานการจัดการ
ขยะและภาคปฏิบัติการคัดแยกขยะ จากบอ
กําจัดขยะ จํานวน 110 คน ๆ ละ  160 
บาท   

 17,600   

3 คาตอบแทนคณะวิทยากร จํานวน 7 ชม. ๆ 
ละ 600 บาท 

4,200    

4 คาวัสดุ/เอกสารในการประชุม/ คาปาย   800  

5 สรุปรายงานผลการดําเนินงาน     

 รวมท้ังสิ้น    25,000 



247 

2.9.3 แผนการใชจายเงินงบประมาณ (ไตรมาส) 
 

ปงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
 

2564-2565 
 2,400   
  21,800  
   800 

รวม  2,400 21,800 800 
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โครงการ สงเสริมและกระจายโอกาสใหนักเรยีนไดรับทุนการศึกษา โควตาเขา
ศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน ปการศึกษา 2565 

****************** 
 

ผูติดตอประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกุล นางสาวธิดารัตน  พลศรี         โทรศัพท 098-1641997 
โทรสาร -                                              E-mail chaweewantidarat@gmail.com 
ภายใตแผนงาน ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

ลักษณะโครงการ* 

         โครงการท่ีใชงบประมาณ        โครงการท่ีไมใชงบประมาณ 

วิธีการดําเนินงาน* 

         ดําเนินการเอง                    จัดจาง 

สวนที่  1  ความเช่ือมโยง กับแผนในระดับตางๆ  
 1.1  ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
  1)   ยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  
   (1) เปาหมาย สังคมไทยมีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือและสนับสนุนตอการพัฒนาคน 
ตลอดชวงชีวิต 
   (2) ประเด็นยุทธศาสตร การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต  
   (3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ สงเสริมสนับสนุนใหบุคคลไดรับสิทธิ์และโอกาส
ทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางท่ัวถึงและเปนธรรมสอดคลองตามบริบท 

 1.2  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับท่ี 2) 
  1)   แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต (หลัก) 
   (2) แผนยอยของแผนแมบทฯ 3.1 แผนยอยการสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพมนุษย 
    แนวทางการพัฒนา 
     1) สรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย สรางครอบครัวท่ีเหมาะสมกับโลกใน
ศตวรรษท่ี 21 โดยสงเสริมความรูในการวางแผนชีวิตท่ีเหมาะสมกับคานิยมของคนรุนใหม และการจัดกิจกรรมท่ี
เหมาะสมบนฐานความรูทางวิชาการตั้งแตชวงตั้งครรภและถึงชวงอายุตาง ๆ พัฒนาทักษะชีวิตและ
การเรียนรู การทํางานและการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพของประชากรแตละชวงวัย รวมถึงการใหทุก
ภาคสวนในสังคมเขามามีสวนรวม  พรอมท้ังการพัฒนาสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการสรางครอบครัว
อบอุนเขมแข็ง โดยเนนการสงเสริมการเก้ือกูลกันของคนทุกวัยในครอบครัวในการดูแลสมาชิกใน
ครอบครัว การสงเสริมนโยบายการสราง ความสมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน  การสงเสริม
สนับสนุนภาคเอกชน  สถานประกอบการจัดบริการท่ี สงเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษยและ
สนับสนุนครอบครัวในการเลี้ยงดูบุตรและการดูแลผูสูงอายุ การสนับสนุนควบคูกับการปฏิรูปสื่อใหมี
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บทบาทในเชิงสรางสรรคในการใหความรูตอการพัฒนาและเสริมสราง ความเขมแข็งครอบครัว โดยท่ี
จะตองมีระบบการจัดการท่ีอยูอาศัยสําหรับครอบครัวท่ีเอ้ือตอการดํารงชีวิต ครอบครัว สงเสริม
พัฒนาการเด็ก และมีความปลอดภัย มีระบบสนับสนุนในการดูแลเด็กและครอบครัวใน  ชุมชนท่ีมี
คุณภาพมาตรฐาน รวมท้ังมีระบบสนับสนุนในการท างานท่ีเอ้ือตอครอบครัวท่ีทุกภาคสวนการพัฒนา 
สนับสนุนการจัดสวัสดิการและการสงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีในการทํางานท่ีสมดุลระหวางชีวิตการ
ทํางานและชีวิตครอบครัว 2) สงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ครอบครัว และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยปลูกฝงและพัฒนาทักษะนอก
หองเรียน สรางกระบวนการ เรียนรูและพัฒนาทักษะของประชากรใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลง
ของโลกในอนาคต สรางความตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาตนเอง และการมีสวนรวมในการ
แกปญหาและพัฒนาสังคม รวมท้ังสนับสนุนดานวิชาการและสรางนวัตกรรมท่ีสนับสนุนการพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพคน เพ่ือใหองคกร เครือขายชุมชนมีความเขมแข็ง และมีกลไกการพัฒนา
ระดับพ้ืนท่ีท่ีประชาชน ชุมชน องคกรภาครัฐ ภาคเอกชน มีสวนรวมในการพัฒนา เฝาระวัง และ
ติดตามการดําเนินงานสงผลใหการพัฒนาทรัพยากรมนุษยมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดอยาง
เปนรูปธรรม การปลูกฝงและพัฒนาทักษะนอกหองเรียน โดยเนนใหพอ แมมีวัฒนธรรม ท่ีปลูกฝงให
ลูกเพ่ิมพูนทักษะการเรียนรูชีวิต ดนตรีกีฬา ศิลปะ รวมท้ังสงเสริมใหทุกภาคสวน เปดพ้ืนท่ีแหง การ
เรียนรูและจัดกระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลายและเหมาะสม เอ้ือแกครอบครัวทุกลักษณะ3) พัฒนา
ระบบฐานขอมูลเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีมีความเชื่อมโยงและบูรณาการ ขอมูลดานการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางภาคีการพัฒนาตาง ๆ โดยการเชื่อมโยงขอมูลท่ีเก่ียวกับ การศึกษา 
การพัฒนาตนเอง สุขภาพ และการพัฒนาอาชีพในตลอดชวงชีวิต เพ่ือเสริมและสรางศักยภาพของการ
ดําเนินงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามพันธกิจของแตละหนวยงานใหมีความเขมแข็งและตอบ
โจทย ประเทศ เปนฐานขอมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศไทยท่ีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สามารถ ประเมินจุดออน จุดแข็ง และศักยภาพบุคคลของประเทศ นําไปสูการตัดสินใจ
ระดับนโยบายและปฏิบัติเพ่ือ พัฒนาคนไทยอยางมีทิศทางและสอดคลองกับการพัฒนาประเทศไทย
ในอนาคต รวมถึงขอมูลท่ีสนับสนุนการ ผลิตกําลังแรงงานท่ีมีทักษะตรงตอความตองการของตลาด
งานในอนาคต และใชประกอบการตัดสินใจใน การศึกษาตอ มีธนาคารคลังสมองเพ่ือรวบรวมผูสูงอายุ
ท่ีมีความรูประสบการณและทักษะเพ่ือถายทอด ความรูประสบการณและทักษะใหเกิดประโยชนตอ
ประเทศชาติ 
    เปาหมายของแผนยอย ครอบครัวไทยมีความเขมแข็ง และมีจิตสํานึก       ความ
เปนไทย ดํารงชีวิต แบบพอเพียงมากข้ึน  
 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 
  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป เรื่อง การปฏิรูปเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา / ประเด็น
ปฏิรูป 3.1 การดําเนินการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
 1.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 
  3) ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม  ใหความสําคัญกับการ
ดําเนินการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมใหท่ัวถึงโดยเฉพาะอยางยิ่งดานการศึกษาและ
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สาธารณสุข รวมท้ังการปดชองวางการคุมครองทางสังคมในประเทศไทยซ่ึงเปนการดําเนินงาน
เนื่องจากท่ีไดขับเคลื่อนและผลักดันในชวงแผนพัฒนา ฉบับท่ี 11  
  (3.1) เปาหมายระดับยุทธศาสตรท่ี 2 เพ่ิมโอกาสการเขาถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของรัฐ 
  (3.2) แนวทางการพัฒนาท่ี 3.2 กระจายการใหบริการภาครัฐท้ังดานการศึกษา สาธารณสุข 
และสวัสดิการท่ีมีคุณภาพให ครอบคลุมและท่ัวถึง ตลอดจนปรับปรุงปจจัยแวดลอมทางธุรกิจ รวมท้ัง
กฎหมาย กฎ ระเบียบใหเกิด การแขงขันท่ีเปนธรรม เพ่ือใหประชากรทุกกลุมมีโอกาสเขาถึงบริการ
ของรัฐและทรัพยากรอยางเทาเทียมกัน สามารถพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน 
โดย 
   3.2.1 สงเสริมใหมีการกระจายการบริการดานการศึกษาท่ีมีคุณภาพใหมีความเทาเทียมกัน 
มากข้ึนระหวางพ้ืนท่ี โดย (1) สรางแรงจูงใจใหบุคลากรครูมีการกระจายตัวอยางมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึนท้ัง มาตรการท่ีเปนตัวเงินและไมใชตัวเงิน อาทิ สวัสดิการบานพักครู เสนทางความกาวหนาทาง
อาชีพท่ีชัดเจน เพ่ิมโอกาสในการพัฒนาครู (2) สรางระบบความรับผิดชอบ (Accountability) ของ
การจัดการศึกษา โดยนํา ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษามาประกอบการประเมินผลครูและโรงเรียน (3) 
ขยายการจัดการศึกษาทางไกลโดยใช โครงขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือชวยเหลือ
โรงเรียนท่ีอยูหางไกลและขาดแคลนครูผูสอน 
  
 แผนระดับท่ี 3 (ตามมติ ครม. วันท่ี 4 ธันวาคม 2560) 
  1. นโยบายและจดุเนนกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณป พ.ศ. 2565    
   จุดเนนท่ี 2 การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
  2. นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานป พ.ศ. 2565   
   นโยบายท่ี 3 ดานโอกาส 
  3. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   เรื่อง  การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  
ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล* 
o นโยบายการลดความเหล่ือมลํ้าของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ 

 
กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
o พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 2542 

ตอบแบบรายงาน    
 มาตรฐานสํานักงานเขต  ตัวช้ีวัด ..................... 
 eMES  ตัวช้ีวัด ..................... 
 
 
 
 



251 

สวนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

  2.1  หลักการและเหตุผล 
   ดวยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดมีนโยบายการสรางโอกาสในการเขาถึง
บริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานและการลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา เนนการสราง
โอกาสใหเด็กวัยเรียน และผูเรียนทุกคนเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ท่ีเปนมาตรฐานเสมอกัน 
ไมวาผูเรียนจะยาก ดี มี จน จะอยูในพ้ืนท่ีใดของประเทศ อยูในชุมชนเมือง พ้ืนท่ีหางไกลทุรกันดาร 
หรือกลุมเปาหมายท่ีตองการการดูแลเปนพิเศษ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาของประเทศ โดย 
สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือใหบรรลุเปาหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน (Global 
Goals for Sustainable Development) สรางกลไกความรวมมือของภาคสวนตาง ๆ ในทุกระดับ
ตั้งแตระดับองคกรปกครองทองถ่ินหรือตําบล ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด  ระดับภูมิภาค และ
สวนกลาง สรางมาตรฐานสถานศึกษาตามบริบทของพ้ืนท่ี จัดสรรงบประมาณแผนดินเพ่ือสนับสนุนให
เด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแตระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอยางเพียงพอ และเหมาะสม 
สอดคลองกับสภาพขอเท็จจริง โดยคํานึงถึงความจําเปนตามสภาพพ้ืนท่ีภูมิศาสตร สภาพทาง
เศรษฐกิจ และท่ีตั้งของสถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือชวยเหลือผูขาดแคลนทุนทรัพย 
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืนเปนพิเศษให
เหมาะสม สอดคลองกับความตองการจําเปนในการจัดการศึกษาสําหรับ  ผูเรียนท่ีมีความตองการเปน
พิเศษ และจัดสรรงบประมาณเปนคาใชจายในการดําเนินการและงบลงทุนใหสถานศึกษาตามความ
จําเปน ตลอดจนนําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูของ
ผูเรียน เพ่ือใหผูเรียนสามารถใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  รวมถึง
พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผล เพ่ือสรางหลักประกันสิทธิการไดรับการศึกษา ท่ีมี
คุณภาพของประชาชนดวยในทุกปการศึกษา จะมีหนวยงานท้ังภาครัฐ เอกชน องคกร มูลนิธิ หรือ
หนวยงานตาง ๆ ประสานขอความรวมมือในการคัดเลือกนักเรียนรับเงินทุนการศึกษา หรือเปน
ตัวแทนหนวยงานเขารับการคัดเลือกใหรับเงินทุนการศึกษา  
   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม จึงไดจัดทําโครงการสงเสริม                     
และกระจายโอกาสใหนักเรียนไดรับทุนการศึกษา / โควตาการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน ปการศึกษา 
2565  เพ่ือใหนักเรียนและโรงเรียนกลุมเปาหมายในสังกัดไดรับโอกาสใหเขาถึงบริการดาน
ทุนการศึกษา และการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน และเพ่ือใหมีหลักเกณฑ แนวทางปฏิบัติในขอรับ
ทุนการศึกษา, โควตาในการศึกษาตอเปนการสงเสริมใหนักเรียนท่ีขาดแคลนทุนทรัพยดานการศึกษา
ตลอดจนขาดแคลนโอกาส ไดรับการดูแล เขาถึงและไดรับทุนการศึกษา และการศึกษาตอในระดับท่ี
สูงข้ึน และเพ่ือเปนการสงเสริมใหนักเรียน ท่ีมีความรู  ความสามารถ  และมีศักยภาพใหไดรับ
ทุนการศึกษา  และมีโอกาสไดรับการศึกษาตอใน ระดับท่ีสูงข้ึน  

 2.2 วัตถุประสงค 
  2.2.1 เพ่ือใหนักเรียนกลุมเปาหมายในสังกัดไดรับโอกาสใหเขาถึงบริการดานทุนการศึกษา และ
โอกาสการศึกษาตอ 
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  2.2.2 เพ่ือใหมีหลักเกณฑ, แนวทางปฏิบัติ ในการสงเสริมใหนักเรียนและโรงเรียนไดรับโอกาส
ใหเขาถึงบริการดานทุนการศึกษา และการคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาตอ เปนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม และโรงเรียนสามารถนําไปใชได 
  2.2.3 เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนท่ีขาดแคลนทุนทรัพยดานการศึกษาไดรับทุนการศึกษา และ
การศึกษาตอ 
  2.3.4 เพ่ือเปนการสงเสริมใหนักเรียนท่ีขาดแคลนทุนทรัพยดานการศึกษาตลอดจนขาดแคลน
โอกาสไดรับการดูแล เขาถึง และไดรับทุนการศึกษา และการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน 
  2.3.5 เพ่ือเปนการสงเสริมใหนักเรียนท่ีมีความรู  ความสามารถ  และมีศักยภาพใหไดรับ
ทุนการศึกษา และการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน  
  2.3.6 เพ่ือเปนการติดตามนักเรียนท่ีไดรับทุนการศึกษา/โควตาศึกษาตอ 
 2.3  เปาหมายโครงการ  

 2.3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 

   1) โรงเรียนในสังกัด 35 โรงเรียน 

   2) ครูแนะแนวโรงเรียนในสังกัด 35 โรงเรียน 

   3) นักเรียนโรงเรียนในสงักัด 35 โรงเรียน 

 2.3.2  เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 
   1) โรงเรียนในสังกัดมีการสงเสริมนักเรียนรับทุน และเขาเรียนตอ 

   2) ครูแนะแนวมีความรูความเขาใจทุนการศึกษา และโควตาเขาศึกษาตอ 

   3) นักเรียนโรงเรียนในสังกัดไดรับคัดเลือกรับทุน และโควตาเขาศึกษาตอ 

 2.4 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
  2.4.1 นักเรียนกลุมเปาหมายในสังกัดไดรับโอกาสใหเขาถึงบริการดานทุนการศึกษา และโอกาส
ดานการศึกษาตอ 
  2.4.2 มีหลักเกณฑ, แนวทางปฏิบัติ ในการสงเสริมใหนักเรียนและโรงเรียนไดรับโอกาสให
เขาถึงบริการดานทุนการศึกษา และการคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาตอ เปนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม และโรงเรียนสามารถนําไปใชได 
  2.4..3 นักเรียนท่ีขาดแคลนทุนทรัพยดานการศึกษาไดรับทุนการศึกษา และการศึกษาตอ 
  2.4.4 นักเรียนท่ีขาดแคลนทุนทรัพยดานการศึกษาตลอดจนขาดแคลนโอกาสไดรับการดูแล 
เขาถึง และไดรับทุนการศึกษา และการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน 
  2.4.5 นักเรียนท่ีมีความรู ความสามารถ และมีศักยภาพใหไดรับทุนการศึกษา และการศึกษา
ตอในระดับท่ีสูงข้ึน  
  2.4..6 มีการติดตามนักเรียนท่ีไดรับทุนการศึกษาอยางตอเนื่อง  
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 2.5  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ (KPIs) 
  2.5.1 เปาหมายเชิงปริมาณ 
   - รอยละ 80 ของนักเรียนท่ีมขาดแคลนทุนทรัพย หรือ ขาดโอกาสการศึกษาตอไดรับโอกาส
ใหเขาศึกษาตอ 
  2.5.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ 
   2.5.2.1. นักเรียนกลุมเปาหมายในสังกัดไดรับโอกาสใหเขาถึงบริการดานเงินทุนการศึกษา 
โอกาสการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน 
   2.5.2.2. มีหลักเกณฑ, แนวทางปฏิบัติในการในการขอรับทุนการศึกษา, โอกาสการศึกษา
ตอในระดับท่ีสูงข้ึน 
   2.5.2.3. นักเรียนท่ีขาดแคลนทุนทรัพยดานการศึกษาไดรับทุนการศึกษา,   การศึกษาตอใน
ระดับท่ีสูงข้ึน 
   2.5.3.4  นักเรียนท่ีขาดแคลนทุนทรัพยดานการศึกษา และมีความมุงม่ันไดรับทุนการศึกษา 
และการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน 
   2.5.2.5 นักเรียนท่ีมีความรู ความสามารถ และมีศักยภาพใหไดรับทุนการศึกษา และ
การศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน 
 2.6 การติดตามประเมินผล 
  2.6.1. วิธีการ  
   - การสังเกต/การสอบถาม 
   - ประเมินผล 
        2.6.2. เครื่องมือ 
   -แบบสังเกต/แบบสอบถาม 
   - แบบระเมินผล 
 2.7  กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 
  2.7.1 นักเรียน คุณครู และโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคาม 

  2.7.2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

 2.8 ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม 2564 – เมษายน 2566 

 2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินงบประมาณ 
      งบประมาณ งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจาก  สพม.มค. จํานวนเงิน.....10,000....บาท
รายละเอียดประกอบการใชจาย ดังนี้ 
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2.9.1 กิจกรรมและการดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ สถานท่ี 

1. การจัดทําขอมูล / คัดเลือกนักเรียนรับทุน  
ม.ท.ศ. (รัชกาลท่ี 10) ระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา (เริ่มรับทุนปการศึกษา 2565), 
ทุนการศึกษาอ่ืน ๆ และโควตาศึกษาตอใน
ระดับท่ีสูงข้ึน 

มกราคม - เมษายน 
2565 

นางสาวธิดารัตน  
พลศรี 
 

สพม.มค 

2. การจัดทําขอมูล / การคัดเลือกนักเรียนรับ
ทุนเฉลิมราชกุมารี (เริ่มรับทุนปการศึกษา 
2565), ทุนการศึกษาอ่ืน ๆ และโควตา
ศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน 

พฤษภาคม 2565 – 
เมษายน 2566 

นางสาวธิดารัตน  
พลศรี 
 

สพม.มค 

3. การจัดทําเกณฑ และพิจารณาคัดเลือก
นักเรียนรับทุน และโควตาศึกษาเม่ือไดรับ
ประสานจากหนวยงานตาง ๆ  

ตลอดปการศึกษา นางสาวธิดารัตน  
พลศรี 
 

สพม.มค 

4. การติดตามนักเรียนทุนการศึกษา  ตลอดปการศึกษา นางสาวธิดารัตน  
พลศรี 
 

รร./บาน
นักเรียน/ 
สพม.มค 

5. สรุปและรายงานผล 
 
 
 

- ครั้งท่ี 1 สิ้นสุด
ปงบประมาณ พ.ศ. 
2565 (กันยายน 
2565) 
- ครั้งท่ี 2 เม่ือสิ้นสุด  
ปการศึกษา 2565 
(เมษายน 25665) 

นางสาวธิดารัตน  
พลศรี 
 

สพม.มค 
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2.9.2 รายละเอียดการใชงบประมาณ งบประมาณท้ังส้ิน 10,000 บาท โดยมีรายละเอียดการใช
จาย ดังนี้  
 

ท่ี รายการ 

งบประมา
ณ 

จําแนกตามรายจาย 
คา 

ตอบแทน 
คาใช
สอย 

คา
วัสดุ 

คา 
เบ้ีย
เล้ียง 

คา 
พาหนะ 

1. กิจกรรมท่ี 1 การจัดทําขอมูลนักเรียน                 
ขอรับทุนการศึกษา   
- คาวัสดุ / คาจัดทําเอกสาร 

 
 

4,000 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
4,000 

 
 
- 

 
 
- 

รวมกิจกรรมท่ี 1 4,000 - - 4,000 - - 
1. กิจกรรมท่ี 2 การประชุมคัดเลือก

นักเรียนรับทุนการศึกษา / คัดเลือก
โควตาเขาศึกษาตอในระดับตาง ๆ ตาม
โควตาท่ีไดรับจัดสรร 
1.1คาอาหารวาง เครื่องดื่ม 
1.2คาอาหารกลางวัน 
1.1คาวัสดุ / คาจัดทําเอกสาร 

 
 

1,000 
2,000 
1,000 

 
 

- 
- 
- 

 
 

1,000 
2,000 

- 

 
 

- 
- 

1,000 

 
 

 

- 
- 
- 

 
 

 

- 

- 
- 

รวมกิจกรรมท่ี 2 4,000 - 3,000 1,000 - - 
4. กิจกรรมท่ี 3 การติดตามนักเรียน

ทุนการศึกษา / โควตาเขาศกึษาตอ 
4.1 คาเบี้ยเลี้ยง 
4.2 คาน้ํามันเชื้อเพลิง / คาพาหนะ 
4.3 คาวัสด ุ

 
1,000 

700 
300 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
300 

 
1,000 

- 
- 

 
- 
700 
- 

รวมกิจกรรมท่ี 3 2,000 - - 300 1,000 700 
รวม 10,000 - 6,200 2,100 1,000 700 

หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ 
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2.9.3 แผนการใชจายเงินงบประมาณ (ไตรมาส) 
 

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสท่ี 

1/2564 

ไตรมาสท่ี 

2/2564 

ไตรมาสท่ี 

3/2564 

ไตรมาสท่ี 

4/2564 
1. กิจกรรมท่ี 1 การประชุมพิจารณาและ
คัดเลือกนักเรียนรับทุนการศึกษา /
การศึกษาตอ  

1,000 1,000 1,000 1,000 4,000 

2. กิจกรรมที่ 2 ประชุมจัดทําหลักเกณฑ
และแนวทาง, แนวทางปฏิบัติ ในการ
ขอรับทุนการศึกษา / การศึกษาตอ 

- - 2,000 - 2,000 

3. กิจกรรมท่ี 3 ประชุมจัดทําขอมูล
นักเรียน                 ขอรับทุนการศึกษา 
/ การศึกษาตอ 

- 2,000 - - 2,000 

4. กิจกรรมท่ี 4 การติดตามนักเรียนท่ี
ไดรับทุนการศึกษา / การศึกษาตอ 

500 500 500 500 2,000 

รวม 1,500 3,500 3,500 1,500 10,000 
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โครงการ สงเสริมนักเรยีนผูมีคุณธรรม จริยธรรมและบําเพ็ญประโยชน         
เขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา / อาชีวศึกษา ในพ้ืนท่ีจังหวัดมหาสารคาม        
ปการศึกษา 2565 
 

ผูติดตอประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกุล นางสาวธิดารัตน  พลศรี         โทรศัพท 098-1641997 
โทรสาร -                                             E-mail chaweewantidarat@gmail.com 
ภายใตแผนงาน ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

ลักษณะโครงการ* 

         โครงการท่ีใชงบประมาณ        โครงการท่ีไมใชงบประมาณ 

วิธีการดําเนินงาน* 

         ดําเนินการเอง                    จัดจาง 

สวนที่  1  ความเช่ือมโยง กับแผนในระดับตางๆ  
 1.1  ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับท่ี 1) 

  1)  ยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  

   (1) เปาหมาย สังคมไทยมีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือและสนับสนุนตอการพัฒนาคนตลอดชวง
ชีวิต 
   (2) ประเด็นยุทธศาสตร การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต  

   (3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ สงเสริมสนับสนุนใหบุคคลไดรับสิทธิ์และโอกาส
ทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางท่ัวถึงและเปนธรรมสอดคลองตามบริบท 

 1.2  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับท่ี 2) 

  1)   แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต  

   (2) แผนยอยของแผนแมบทฯ 3.1 แผนยอยการสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพมนุษย 

   แนวทางการพัฒนา  

   1) สรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย สรางครอบครัวท่ีเหมาะสมกับโลกในศตวรรษท่ี 21 
โดยสงเสริมความรูในการวางแผนชีวิตท่ีเหมาะสมกับคานิยมของคนรุนใหม และการจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสมบน
ฐานความรูทางวิชาการตั้งแตชวงตั้งครรภและถึงชวงอายุตาง ๆ พัฒนาทักษะชีวิตและการเรียนรู การ
ทํางานและการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพของประชากรแตละชวงวัย รวมถึงการใหทุกภาคสวนในสังคม
เขามามีสวนรวม  พรอมท้ังการพัฒนาสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการสรางครอบครัวอบอุนเขมแข็ง โดย
เนนการสงเสริมการเก้ือกูลกันของคนทุกวัยในครอบครัวในการดูแลสมาชิกในครอบครัว การสงเสริม
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นโยบายการสราง ความสมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน  การสงเสริมสนับสนุนภาคเอกชน  สถาน
ประกอบการจัดบริการท่ี สงเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษยและสนับสนุนครอบครัวในการเลี้ยงดู
บุตรและการดูแลผูสูงอายุ การสนับสนุนควบคูกับการปฏิรูปสื่อใหมีบทบาทในเชิงสรางสรรคในการให
ความรูตอการพัฒนาและเสริมสราง ความเขมแข็งครอบครัว โดยท่ีจะตองมีระบบการจัดการท่ีอยู
อาศัยสําหรับครอบครัวท่ีเอ้ือตอการดํารงชีวิต ครอบครัว สงเสริมพัฒนาการเด็ก และมีความปลอดภัย 
มีระบบสนับสนุนในการดูแลเด็กและครอบครัวใน  ชุมชนท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน รวมท้ังมีระบบ
สนับสนุนในการท างานท่ีเอ้ือตอครอบครัวท่ีทุกภาคสวนการพัฒนา สนับสนุนการจัดสวัสดิการและ
การสงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีในการทํางานท่ีสมดุลระหวางชีวิตการทํางานและชีวิตครอบครัว 

  เปาหมายของแผนยอย ครอบครัวไทยมีความเขมแข็ง และมีจิตสํานึกความเปนไทย 
ดํารงชีวิต แบบพอเพียงมากข้ึน  

  การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ  
   โครงการการรับนักเรียน เปนโครงการท่ีสงเสริมใหเด็กทุกคนมีโอกาส เขารับการศึกษาท่ีมี
คุณภาพ ผานกระบวนการรับนักเรียนท่ีเปนธรรม เสมอภาค โปรงใส ตรวจสอบได ตามหลัก              
ธรรมาภิบาล โดยยึดหลักดําเนินการแบบมีสวนรวม สรางโอกาสท่ีเปนธรรม บริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพ และสื่อสารสรางการรับรูอยางมีประสิทธิผลสอดคลองตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 ท่ีรัฐตองดําเนินการใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษา
เปนเวลาสิบสองป ตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติการศึกษาภาค
บังคับ พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และท่ี
แกไขเพ่ิมเติม พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 28/2559 เรื่อง ใหจัดการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 15 ป โดยไมเก็บคาใชจาย คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 19/2560 เรื่อง การ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 มติ
คณะรัฐมนตรี วันท่ี 5 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง มาตรการปองกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพยสินหรือ
ประโยชนตอบแทนเพ่ือโอกาสในการเขาเรียน ในสถานศึกษา ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ประกาศ ณ วันท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
และมติคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ชุดท่ี 25) ในคราวประชุม ครั้งท่ี 1/2564 วันท่ี 3 
ธันวาคม 2564 โดยมีหลักการดําเนินงานดังนี้ 1. การมีสวนรวม โดยการเปดโอกาสใหหนวยงาน 
องคกร และคณะกรรมการท่ีเก่ียวของ เขามามีสวนรวมในการดําเนินการรับนักเรียน เพ่ือให
กระบวนการรับนักเรียนมีความเปนธรรม เสมอภาคโปรงใส และตรวจสอบได ตามหลักธรรมาภิบาล 
2. การสรางโอกาสท่ีเปนธรรม เพ่ือใหเด็กทุกคนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีโอกาสไดรับการศึกษา
ท่ีมีคุณภาพ สอดคลองกับศักยภาพ ความถนัด และความสนใจ ของแตละบุคคล 3. การบริหารจัดการท่ี
มีประสิทธิภาพ มีกระบวนการทํางานท่ีรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สงเสริมการใชเทคโนโลยีเปนสื่อสําคัญ 
เพ่ือชวยในการบริหารจัดการในการดําเนินการรับนักเรียนโดยมุงเนนใหเด็กทุกคนไดรับโอกาสในการ
เขาเรียนอยางท่ัวถึง ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 4. การสื่อสารอยางมีประสิทธิผล มีการ
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ประชาสัมพันธท่ีหลากหลาย สราง  การรับรูเพ่ือใหเกิดความเขาใจและความเชื่อม่ัน สื่อสาร
แลกเปลี่ยนขอมูลเพ่ือลดความขัดแยง มีการประยุกตใชสื่อเทคโนโลยี และระบบเครือขายตาง ๆ ท่ี
สามารถสื่อสารไปยังผูมีสวนเก่ียวของไดอยางรวดเร็ว มีประสิทธิผล 

  วัดผลโดยตัวช้ีวัดโครงการสงเสริมนักเรียนฯ (เด็กดีมีท่ีเรียน) ดังนี้ 

   -   รอยละ 80 ของนักเรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมและบําเพ็ญประโยชนเพ่ือสังคมตาม
คานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ไดรับการสงเสริมและไดเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาและ
อาชีวศึกษา จังหวัดมหาสารคาม 
    -   รอยละ 80 ของนักเรียน/นิสิต ท่ีเขารวมโครงการไดรับการพัฒนาและสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมอยางเปนระบบ เพ่ือเปนฐานในการพัฒนากําลังคนของสังคมและชาติตอไป 
    -   รอยละ 80ของนักเรียนท่ีไดรับรางวัล / หรือเขารวมการประกวด ไดรับคัดเลือกใหเขา
ศึกษาตอ  
 1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 

  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป เรื่อง การปฏิรูปเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา / ประเด็น
ปฏิรูป 3.1 การดําเนินการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 

 1.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 

   3) ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม  ใหความสําคัญกับ
การดําเนินการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมใหท่ัวถึงโดยเฉพาะอยางยิ่งดานการศึกษาและ
สาธารณสุข รวมท้ังการปดชองวางการคุมครองทางสังคมในประเทศไทยซ่ึงเปนการดําเนินงาน
เนื่องจากท่ีไดขับเคลื่อนและผลักดันในชวงแผนพัฒนา ฉบับท่ี 11  

   (3.1) เปาหมายระดับยุทธศาสตรท่ี 2 เพ่ิมโอกาสการเขาถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของรัฐ 

   (3.2) แนวทางการพัฒนาท่ี 3 .2 กระจายการใหบริการภาครัฐ ท้ังดานการศึกษา 
สาธารณสุข และสวัสดิการท่ีมีคุณภาพให ครอบคลุมและท่ัวถึง ตลอดจนปรับปรุงปจจัยแวดลอมทาง
ธุรกิจ รวมท้ังกฎหมาย กฎ ระเบียบใหเกิด การแขงขันท่ีเปนธรรม เพ่ือใหประชากรทุกกลุมมีโอกาส
เขาถึงบริการของรัฐและทรัพยากรอยางเทาเทียมกัน สามารถพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพ
ชีวิตใหดีข้ึน โดย 

    3.2.1 สงเสริมใหมีการกระจายการบริการดานการศึกษาท่ีมีคุณภาพใหมีความเทาเทียม
กัน มากข้ึนระหวางพ้ืนท่ี โดย (1) สรางแรงจูงใจใหบุคลากรครูมีการกระจายตัวอยางมีประสิทธิภาพ
มากข้ึนท้ัง มาตรการท่ีเปนตัวเงินและไมใชตัวเงิน อาทิ สวัสดิการบานพักครู เสนทางความกาวหนา
ทางอาชีพท่ีชัดเจน เพ่ิมโอกาสในการพัฒนาครู (2) สรางระบบความรับผิดชอบ (Accountability) 
ของการจัดการศึกษา โดยนํา ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษามาประกอบการประเมินผลครูและโรงเรียน (3) 
ขยายการจัดการศึกษาทางไกลโดยใช โครงขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือชวยเหลือ
โรงเรียนท่ีอยูหางไกลและขาดแคลนครูผูสอน 
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 1.5  นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ 

  1) นโยบายความม่ันคงแหงชาติท่ี นโยบายท่ี 13 : พัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติเพ่ือ
เสริมสรางความม่ันคงของชาติ รองรับวัตถุประสงค 3.4.7 เพ่ือพัฒนาศักยภาพการเตรียมความพรอม
ของชาติในการเผชิญกับภาวะสงครามและ วิกฤตการณความม่ันคง อยางมีเอกภาพและประสิทธิภาพ. 

  2) แผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ รองรับนโยบายท่ี 3.7.1 การเสริมสรางความ
ม่ันคงของมนุษย 

  3) เปาหมายเชิงยุทธศาสตร ประชาชนมีความสามัคคี มีความปลอดภัยในการดํารงชีวิต มีสวน
รวมและมีความพรอมเผชิญปญหาและรับมือกับภัยคุกคามและปญหาดานความม่ันคง 

  4) ตัวชี้วัด 2) ระดับการมีสวนรวมของหนวยงานของรัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน องคกรภาคประชาสังคม และ ประชาชนท่ัวไป ในกิจกรรมสนบัสนุนงานดานความม่ันคง 

  5) กลยุทธ (6) สงเสริมใหหนวยงานของรัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ องคกรภาคประชาสังคม 
องคกร ปกครองสวนทองถ่ิน องคกรพัฒนาเอกชน และ ประชาชนท่ัวไป ไดเขามามีบทบาทและสวน
รวมในการสนับสนุน โครงการความรวมมือตางๆ และ กิจกรรมดานความม่ันคงในการขจัดหรือลด
ปญหาดานความม่ันคง เพ่ือสงเสริม การขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง การมีเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ ความสงบสุขของสังคม และการกระจาย รายไดท่ีท่ัวถึง เพ่ือใหประชาชนไดรับประโยชน
จากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไปพรอมกันอยางท่ัวถึง เปนธรรม และยั่งยืน (Inclusive and 
Sustainable Growth) 

แผนระดับท่ี 3 (ตามมติ ครม. วันท่ี 4 ธันวาคม 2560) 
       1. นโยบายและจุดเนนกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณป พ.ศ. 2565    
   จุดเนนท่ี 2 การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
  2. นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานป พ.ศ. 2565   
   นโยบายท่ี 3 ดานโอกาส 
  3. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   เรื่อง  การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  
ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล* 
o นโยบายการลดความเหล่ือมลํ้าของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ 

กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
o พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 2542 

o พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ 2564 

ตอบแบบรายงาน    
 มาตรฐานสํานักงานเขต  ตัวช้ีวัด ..................... 
 eMES  ตัวช้ีวัด ..................... 
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สวนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ได มีนโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ ใน

ปงบประมาณ  พ.ศ.2563 เพ่ือใหการดําเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาของ มี
ความสอดคลอง กับยุทธศาสตรชาติ เปาหมายของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ วัตถุประสงค
ของแผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา และนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบายเรงดวน เรื่อง 
การเตรียมคนสูศตวรรษท่ี 21 

อีกท้ัง กระทรวงศึกษาธิการได มีนโยบายในการยกระดับการศึกษาใหมี คุณภาพได
มาตรฐานสากล ควบคูไปกับการสงเสริมการเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน การปลูกฝงคุณธรรม การสราง
วินัย ยึดม่ันในสถาบันชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย  การมีจิตสาธารณะ ความตระหนักถึง
ผลประโยชนของสวนรวมมากกวาสวนตน เสริมสรางความรูความเขาใจท่ีถูกตองในหลักการ
ประชาธิปไตย เคารพความคิดเห็นของผูอ่ืน ยอมรับความแตกตางหลากหลายความคิด อุดมการณ 
และความเชื่อ รวมท้ังรูคุณคาและสืบสานวัฒนธรรมและขนบประเพณีอันดีงามของไทย  ดังนั้น  จึง
จําเปนท่ีผูเรียนตองไดรับการพัฒนาในทุกมิติอยางองครวม  ดวยประสบการณท่ีหลากหลายท้ังจาก
ภายในและภายนอกสถานศึกษา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีเปาหมายมุงพัฒนาเด็กและ
เยาวชนโดยใชคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงคเปนพ้ืนฐานในการจัดการ
เรียนรู  พรอมท้ังยังมีการจัดเวลาใหผูเรียนไดเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ซ่ึงเปนกิจกรรมท่ีมุงพัฒนา
องครวมของความเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม อีกท้ังยังเสริมสราง
ใหผูเรียนมีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝงและสรางจิตสํานึกของการทําประโยชนเพ่ือ
สังคม สามารถจัดการตนเองได และอยูรวมกันได โดยสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
มหาสารคาม และไดจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) โครงการสงเสริมนักเรียนผูมีคุณธรรม 
จริยธรรม และบําเพ็ญประโยชนเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา และอาชีวศึกษา จังหวัด
มหาสารคาม (โครงการเด็กดี มีท่ีเรียน) เม่ือวันท่ี 18 กันยายน 2557 ณ หองประชุมพระเทพ
สิทธาจารย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา มหาสารคาม จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมนักเรียนผูมี
คุณธรรม จริยธรรม บําเพ็ญประโยชนเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาจังหวัด
มหาสารคาม  (โครงการเด็กดีมีท่ีเรียน) เพ่ือประสานความรวมมือสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนท่ีท่ีมี
เจตนารมณเดียวกันในการคัดเลือกนักเรียนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และบําเพ็ญประโยชนเพ่ือสังคมเขา
ศึกษาตอในมหาวิทยาลัยและอาชีวศึกษาในจังหวัดมหาสารคามเขาศึกษาตอ, เพ่ือเพ่ิมและกระจาย
โอกาสใหประชากรวัยเรียนไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางท่ัวถึง ครอบคลุมผูเรียนใหไดรับโอกาสใน
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ, เพ่ือจัดทําฐานขอมูลนักเรียนในโครงการเด็กดีมีท่ีเรียน, 
เพ่ือกระจายโอกาสและสงเสริมนักเรียน นักศึกษาผูมีคุณธรรม จริยธรรมและบําเพ็ญประโยชนเขา
ศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม, เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูโครงการ
เด็กดีมีท่ีเรียนระหวางรุนพ่ีสูรุนนอง เสริมสรางความเขมแข็ง พัฒนา และสรางเครือขายนักเรียนท่ี
สนใจเขาเรียนตอในโครงการเด็กดีมีท่ีเรียน เพ่ือใหนักเรียนเกิดความรู / ความเขาใจโครงการเด็กดีมีท่ี
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เรียน มีแรงจูงใจ  ในการประกอบคุณงามความดี มีจิตอาสา และบําเพ็ญประโยชนแกสังคม รวมท้ังยัง
สามารถเปนแกนนํา/ขยายผลโครงการเด็กดีมีท่ีเรียนใหกับนักเรียนในโรงเรียนของตนเองได  อันเปน
พ้ืนฐาน และกําลังสําคัญในการพัฒนา สังคม และประเทศตอไป 

 2.2 วัตถุประสงค 
  2.2.1 เพ่ือประสานความรวมมือสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนท่ีท่ีมีเจตนารมณเดียวกันในการ
คัดเลือกนักเรียนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และบําเพ็ญประโยชนเพ่ือสังคมเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย
และอาชีวศึกษาในจังหวัดมหาสารคามเขาศึกษาตอ 
  2.2.2 เพ่ือเพ่ิมและกระจายโอกาสใหประชากรวัยเรียนไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางท่ัวถึง 
ครอบคลุมผูเรียนใหไดรับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ 
  2.2..3 เพ่ือจัดทําฐานขอมูลนักเรียนในโครงการเด็กดีมีท่ีเรียน 
  2.2.4 เพ่ือกระจายโอกาส และสงเสริมนักเรียน นักศึกษาผูมีคุณธรรม จริยธรรม และบําเพ็ญ
ประโยชนเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา และอาชีวศึกษา จังหวัดมหาสารคาม 
  2.2.5 เพ่ือสรางเวทีการแขงขัน ใหกับนักเรียนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และบําเพ็ญประโยชน 
โครงการเด็กดีมีท่ีเรียน ไดแสดงผลงาน ยกยองเชิดชูเกียรติ เปนแบบอยางใหกับนักเรียนรุนนอง และ
เพ่ือสามารถนําไปใชประโยชนในการคัดเลือกเขาเรียนตอในมหาวิทยาลัยตามโครงการเด็กดีมีท่ีเรียน 
หรือ โครงการอ่ืน ๆ ตอไปได 

 2.3  เปาหมายโครงการ  

 2.3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 

   1. โรงเรียนในสังกัด 35 โรงเรียน 

   2. ครูแนะแนวโรงเรียนในสังกัด 35 โรงเรียน 

   3. นักเรียนโรงเรียนในสังกัด 35 โรงเรียน 

   4. สถาบันอุดมศึกษา / อาชีวศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม จํานวน 9 แหง 

 2.3.2  เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 
   1. โรงเรียนในสังกัดมีการสงเสริมนักเรียนเขาเรียนตอ 

   2. ครูแนะแนวมีความรูความเขาใจโควตาเขาศึกษาตอ 

   3. นักเรียนโรงเรียนในสังกัดไดรับคัดเลือกเขาศึกษาตอ 

   4 .สถาบันอุดมศึกษา / อาชีวศึกษาในจังหวัดมหาสารคามใหความรวมมือ 

 2.4 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

  1) นักเรียนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และบําเพ็ญประโยชนเพ่ือสังคมเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย
และอาชีวศึกษาในจังหวัดมหาสารคามเขาศึกษาตอ 
  2) มีการเพ่ิมและกระจายโอกาสใหประชากรวัยเรียนไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางท่ัวถึง 
ครอบคลุมผูเรียนใหไดรับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ 
  3) มีฐานขอมูลนักเรียนในโครงการเด็กดีมีท่ีเรียน 
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  4) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูโครงการเด็กดีมีท่ีเรียน เพ่ือเปนการเสริมสรางความเขมแข็ง พัฒนา 
และสรางเครือขายใหกับนิสิตในโครงการท่ีเขาไปเรียนตอในสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาในพ้ืนท่ี
ใหเปนฐานกําลังสําคัญในการพัฒนา สังคมและประเทศตอไป 
  5) นักเรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมและบําเพ็ญประโยชนเพ่ือสังคมตามคานิยมหลักของคนไทย 
12 ประการ ไดรับการสงเสริมและไดเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา จังหวัด
มหาสารคาม 
  6) นักเรียนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และบําเพ็ญประโยชน โครงการเด็กดีมีท่ีเรียน ไดแสดงผล
งาน ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ เปนแบบอยางใหกับนักเรียนรุนนอง และสามารถนําไปใชประโยชน
ในการคัดเลือกเขาเรียนตอในมหาวิทยาลัยตามโครงการเด็กดีมีท่ีเรียน หรือ โครงการอ่ืน ๆ ตอไปได 
 

 2.5  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ (KPIs) 
  2.5.1 เปาหมายเชิงปริมาณ 
   -   รอยละ 80 ของนักเรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมและบําเพ็ญประโยชนเพ่ือสังคมตาม
คานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ไดรับการสงเสริมและไดเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาและ
อาชีวศึกษา จังหวัดมหาสารคาม 
   -   รอยละ 80 ของนักเรียน/นิสิต ท่ีเขารวมโครงการไดรับการพัฒนาและสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมอยางเปนระบบ เพ่ือเปนฐานในการพัฒนากําลังคนของสังคมและชาติตอไป 
   -   รอยละ 80 ของนักเรียนท่ีไดรับรางวัล / หรือเขารวมการประกวด ไดรับคัดเลือกใหเขา
ศึกษาตอ 
  2.5.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ 
   -   นักเรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมและบําเพ็ญประโยชนเพ่ือสังคมตามคานิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการ ไดรับการสงเสริมและไดเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา                 
จังหวัดมหาสารคาม 

   -   นักเรียน/นิสิต ท่ีเขารวมโครงการไดรับการพัฒนาและสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมอยาง
เปนระบบ เพ่ือเปนฐานในการพัฒนากําลังคนของสังคมและชาติตอไป 

   -   นักเรียนท่ีไดรับรางวัล / หรือเขารวมการประกวด ไดรับคัดเลือกใหเขาศึกษาตอ 
     2.6 การติดตามประเมินผล 
   2.6.1. วิธีการ  

- ตรวจสอบขอมูล 
- ติดตามและสอบถาม    

            2.6.2. เครื่องมือ 
- แบบรายงาน 
- แบบติดตาม 
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 2.7  กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 
  2.7.1 นักเรียน คุณครู และโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

  2.7.2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา มหาสารคาม 

  2.7.3 สถาบันอุดมศึกษา/อาชีวศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดมหาสารคาม 

  2.7.4 นักศึกษาและนิสิตในโครงการเด็กดีมีท่ีเรียน 

 2.8 ระยะเวลาดําเนินโครงการ มิถุนายน 2565 – เมษายน 2566 

 2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินงบประมาณ 
      งบประมาณ งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจาก  

 สพฐ. แผนงานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  ผลผลิตผูจบ
การศึกษาภาคบังคับ จํานวนเงิน.....55,000....บาท รายละเอียดประกอบการใชจาย ดังนี้ 
 

2.9.1 กิจกรรมและการดําเนินการ 

 

 

 

 

 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ สถานท่ี 
1. วางแผน ประสานงาน 

คณะกรรมการ/หนวยงาน 
ท่ีเก่ียวของ 

ตุลาคม 2564 - มิถุนายน 
2565 

ธิดารัตน พลศรี สพม.
มหาสารคาม 

2. ประชุมวางแผนการจัดสรร
โควตารวมกับผูแทน
สถาบันอุดมศึกษาและ
อาชีวศึกษาในพ้ืนท่ี                               
จ.มหาสารคาม ท่ีเขารวม
โครงการ 

กรกฎาคม - สิงหาคม 
2565 

ธิดารัตน  พลศรี สพม.
มหาสารคาม 

3. ประชุมผูแทนสถาบันการศึกษา
และครูแนะแนวโรงเรียนในสังกัด
เพ่ือชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ 

สิงหาคม - กันยายน 2565 ธิดารัตน  พลศร ี สพม.
มหาสารคาม 
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ตอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ สถานท่ี 
4. กิจกรรมประกวดนักเรียนผูมี

คุณธรรม จริยธรรม และ
บําเพ็ญประโยชน โครงกา
รเด็กดีมีท่ีเรียน 

มิถุนายน - กันยายน 
2565 

ธิดารัตน  พลศร ี สพม.
มหาสารคาม 

5. แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา
คัดเลือกเขาศึกษาตอ
ระดับอุดมศึกษา/คณะทํางาน
คัดเลือกและจัดทําขอมูล 
ตลอดจนประสานงาน
คณะกรรมการในการคัดเลือก 

ตุลาคม 2565 ธิดารัตน พลศรี สพม.
มหาสารคาม 

6. รับสมัครและคัดเลือกนักเรียน
ตามโควตาท่ีไดรับจัดสรรพรอม
สงใหสถาบันอุดมศึกษาและ
อาชีวศึกษาในพ้ืนท่ี จ.
มหาสารคาม ท่ีเขารวมโครงการ 

ตุลาคม 2565 -  มีนาคม 
2566 

ธิดารัตน  พลศร ี สพม.
มหาสารคาม 

7. ติดตามความกาวหนาของ
โครงการ   

ตุลาคม 2565 - มีนาคม 
2566 

ธิดารัตน  พลศรี สพม.
มหาสารคาม 

9. สรุปผลการดําเนินงาน/รายงาน
ผลการดําเนินงานใหหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของทราบ 

ตุลาคม 2565 - มีนาคม 
2566 

ธิดารัตน  พลศรี สพม.
มหาสารคาม 
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2.9.2 รายละเอียดการใชงบประมาณ งบประมาณท้ังส้ิน 55,000 บาท โดยมีรายละเอียดการใช
จาย ดังนี้  
 

  
 
ท่ี 

 
 

กิจกรรม 

เงินงบประมาณ  
 

รวม 
ตอบแทน ใชสอย วัสดุ พาหนะ/ 

นํ้ามัน
เช้ือเพลิง 

กิจกรรมท่ี 1 ประชุมวางแผนการจัดสรร
โควตา                    

     

1. คาอาหารกลางวัน  - 2,500 - - 2,500 
2. คาอาหารวาง / เครื่องดื่ม - 1,500 - - 1,500 
3. คาวัสด ุ/ เอกสารประชุม - - 4,000 - 4,000 

รวมงบประมาณกิจกรรมท่ี 1 - 4,000 4,000 - 8,000 
กิจกรรมท่ี 2 ประชุมช้ีแจงการจัดสรรและ
รายละเอียดโควตา 

     

1. คาอาหารกลางวัน  - 6,000 - - 6,000 
2. คาอาหารวาง / เครื่องดื่ม - 3,600 - - 3,600 
3. คาวัสด ุ/ เอกสารประชุม  - - 7,400 - 7,400 

รวมงบประมาณกิจกรรมท่ี 2 - 9,600 7,400 - 17,000 
กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมประกวดนักเรียนผูมี
คุณธรรม จริยธรรม และบําเพ็ญประโยชน 
โครงการเด็กดีมีท่ีเรียน 

     

1. คาอาหารกลางวัน - 3,200 - - 3,200 
2. คาอาหารวาง / เครื่องดื่ม - 1,600 - - 1,600 
3. คาตอบแทนกรรมการตัดสิน 5,400 - - - 5,400 
4. คารางวัลใหกับนักเรียน 13,000 - - - 9,000 
5. คาวัสดุ / เอกสารการประชุม - - 6,800 - 6,800 

รวมงบประมาณกิจกรรมท่ี 3 18,400 4,800 6,800 - 30,000 
รวมงบประมาณทุกกิจกรรม 18,400 18,400 18,200 - 55,000 

หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ 
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2.9.3 แผนการใชจายเงินงบประมาณ (ไตรมาส) 
 

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสท่ี 

1/2564 

ไตรมาสท่ี 

2/2564 

ไตรมาส

ท่ี 

3/2564 

ไตรมาสท่ี 

4/2564 

1. กิจกรรมท่ี 1 ประชุมวางแผนการจัดสรร

โควตา                    

 

- 
 

- 
 

4,000 

 

4,000 8,000 

2. กิจกรรมที่ 2 ประชุมชี้แจงการจัดสรรและ

รายละเอียดโควตา 

 

- 
 

- 
 

- 
 

17,000 17,000 

3. กิจกรรมท่ี 3 ประกวดนักเรียนผูมีคุณธรรม 

จริยธรรม และบําเพ็ญประโยชน โครงการเด็กดีมี

ท่ีเรียน 

 

- 
 

- 
 

- 
 

30,000 
 

30,000 

รวม - - 4,000 51,000 55,000 
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โครงการ  การรับนักเรยีน ปการศึกษา 2565 

หนวยงานรับผิดชอบ กลุม สงเสริมการจัดการศึกษา    สพม.มหาสารคาม 

ผูติดตอประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกุล นางสาวธิดารัตน  พลศรี     โทรศัพท 098-1641997 
โทรสาร -                                         E-mail chaweewantidarat@gmail.com 

ภายใตแผนงาน พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

ลักษณะโครงการ* 

         โครงการท่ีใชงบประมาณ        โครงการท่ีไมใชงบประมาณ 

วิธีการดําเนินงาน* 

         ดําเนินการเอง                    จัดจาง 

สวนที่  1  ความเช่ือมโยง กับแผนในระดับตางๆ  
 1.1  ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
  1)   ยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  
   (1) เปาหมาย คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
   (2) ประเด็นยุทธศาสตร การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรูใหเอ้ือตอการพัฒนาทักษะสําหรับ
ศตวรรษท่ี 21 
   (3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ สงเสริมสนับสนุนใหบุคคลไดรับสิทธิ์และโอกาส
ทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางท่ัวถึงและเปนธรรมสอดคลองตามบริบท 

 1.2  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับท่ี 2) 
  1)   แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู 
   (2) แผนยอยของแผนแมบทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู ท่ีตอบสนองตอการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
   แนวทางการพัฒนา พัฒนากระบวนการเรียนรูของผูเรียนทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัด
กิจกรรมเสริมทักษะเพ่ือพัฒนาทักษะสําปรับศตวรรษท่ี 21 ฯ 
   เปาหมายของแผนยอย คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มี
ทักษะท่ีจําเปนของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถนําไปแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอ่ืน
ไดอยางมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  

   การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ  
โครงการการรับนักเรียน เปนโครงการท่ีสงเสริมใหเด็กทุกคนมีโอกาส    เขารับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
ผานกระบวนการรับนักเรียนท่ีเปนธรรม เสมอภาค โปรงใส ตรวจสอบได  ตามหลักธรรมาภิบาล โดย
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ยึดหลักดําเนินการแบบมีสวนรวม สรางโอกาสท่ีเปนธรรม บริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ และสื่อสาร
สรางการรับรูอยางมีประสิทธิผลสอดคลองตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 ท่ีรัฐตองดําเนินการใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาเปนเวลาสิบสองป 
ตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม                          
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 28/2559 เรื่อง ใหจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 15 
ป โดยไมเก็บคาใชจาย คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 19/2560 เรื่อง การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 มติคณะรัฐมนตรี 
วันท่ี 5 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง มาตรการปองกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพยสินหรือประโยชนตอบ
แทนเพ่ือโอกาสในการเขาเรียน ในสถานศึกษา ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ประกาศ ณ วันท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และมติ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ชุดท่ี 25) ในคราว  ประชุม ครั้งท่ี 1/2564 วันท่ี 3 ธันวาคม 
2564 โดยมีหลักการดําเนินงานดังนี้1. การมีสวนรวม โดยการเปดโอกาสใหหนวยงาน องคกร และ
คณะกรรมการท่ีเก่ียวของ เขามามีสวนรวมในการดําเนินการรับนักเรียน เพ่ือใหกระบวนการรับ
นักเรียนมีความเปนธรรม เสมอภาคโปรงใส และตรวจสอบได ตามหลักธรรมาภิบาล 2. การสราง
โอกาสท่ีเปนธรรม เพ่ือใหเด็กทุกคนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีโอกาสไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
สอดคลองกับศักยภาพ ความถนัด และความสนใจ ของแตละบุคคล 3. การบริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพ มีกระบวนการทํางานท่ีรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ สงเสริมการใชเทคโนโลยีเปนสื่อสําคัญ 
เพ่ือชวยในการบริหารจัดการในการดําเนินการรับนักเรียนโดยมุงเนนใหเด็กทุกคนไดรับโอกาสในการ
เขาเรียนอยางท่ัวถึง ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 4. การสื่อสารอยางมีประสิทธิผล มีการ
ประชาสัมพันธท่ีหลากหลาย สรางการรับรูเพ่ือใหเกิดความเขาใจและความเชื่อม่ัน สื่อสารแลกเปลี่ยน
ขอมูลเพ่ือลดความขัดแยง มีการประยุกตใชสื่อเทคโนโลยี และระบบเครือขายตาง ๆ ท่ีสามารถสื่อสาร
ไปยังผูมีสวนเก่ียวของไดอยางรวดเร็ว มีประสิทธิผล 

 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 

  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป เรื่อง การปฏิรูปเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา / ประเด็น
ปฏิรูป 3.1 การดําเนินการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 

 1.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 

  3) ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม  ใหความสําคัญกับการ
ดําเนินการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมใหท่ัวถึงโดยเฉพาะอยางยิ่งดานการศึกษาและ
สาธารณสุข รวมท้ังการปดชองวางการคุมครองทางสังคมในประเทศไทยซ่ึงเปนการดําเนินงาน
เนื่องจากท่ีไดขับเคลื่อนและผลักดันในชวงแผนพัฒนา ฉบับท่ี 11  

   (3.1) เปาหมายระดับยุทธศาสตรท่ี 2 เพ่ิมโอกาสการเขาถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของรัฐ 
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   (3.2) แนวทางการพัฒนาท่ี 3.2 กระจายการใหบริการภาครัฐ ท้ังดานการศึกษา 
สาธารณสุข และสวัสดิการท่ีมีคุณภาพให ครอบคลุมและท่ัวถึง ตลอดจนปรับปรุงปจจัยแวดลอมทาง
ธุรกิจ รวมท้ังกฎหมาย กฎ ระเบียบใหเกิด การแขงขันท่ีเปนธรรม เพ่ือใหประชากรทุกกลุมมีโอกาส
เขาถึงบริการของรัฐและทรัพยากรอยางเทาเทียมกัน สามารถพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพ
ชีวิตใหดีข้ึน โดย 
    3.2.1 สงเสริมใหมีการกระจายการบริการดานการศึกษาท่ีมีคุณภาพใหมีความเทาเทียม
กัน มากข้ึนระหวางพ้ืนท่ี โดย (1) สรางแรงจูงใจใหบุคลากรครูมีการกระจายตัวอยางมีประสิทธิภาพ
มากข้ึนท้ัง มาตรการท่ีเปนตัวเงินและไมใชตัวเงิน อาทิ สวัสดิการบานพักครู เสนทางความกาวหนา
ทางอาชีพท่ีชัดเจน เพ่ิมโอกาสในการพัฒนาครู (2) สรางระบบความรับผิดชอบ (Accountability) 
ของการจัดการศึกษา โดยน า ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษามาประกอบการประเมินผลครูและโรงเรียน (3) 
ขยายการจัดการศึกษาทางไกลโดยใช โครงขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือชวยเหลือ
โรงเรียนท่ีอยูหางไกลและขาดแคลนครูผูสอน 
แผนระดับท่ี 3 (ตามมติ ครม. วันท่ี 4 ธันวาคม 2560) 
         1. นโยบายและจุดเนนกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณป พ.ศ. 2565    
   จุดเนนท่ี 2 การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
  2. นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานป พ.ศ. 2565   
   นโยบายท่ี 3 ดานโอกาส 
  3. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   เรื่อง  การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  
ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล* 
  นโยบายการลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ 
ตอบแบบรายงาน    
  eMES  ตัวช้ีวัด ..................... 

สวนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับ
การรับนักเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปการศึกษา 2565 เพ่ือให
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาถือปฏิบัติและใชเปนแนวทางในการดําเนินงานการรับ
นักเรียน โดยกําหนดใหมีการจัดตั้งศูนยประสานงานการรับนักเรียน เพ่ืออํานวยความสะดวก 
ชวยเหลือ ประสานงาน รับเรื่องรองทุกข ขอเสนอแนะแกผูปกครอง มีการประชาสัมพันธ ดวย
กระบวนการท่ีหลากหลาย มีการเปดรั้วเยี่ยมชมโรงเรียน (Open house)  เพ่ือใหผูปกครอง นักเรียน 
และประชาชนท่ีสนใจจะสงบุตรหลานเขาเรียนไดมีโอกาสเยี่ยมชมโรงเรียน รวมถึงกําหนดใหทุก
โรงเรียนบันทึกขอมูลการรับนักเรียน ประจําปการศึกษา 2565 ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด พรอมท้ังรายงานผลการดําเนินงานการรับนักเรียนใหสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทราบดวย  
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   ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานการรับนักเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคาม  และสถานศึกษาประสบความสําเร็จ และเปนการสนองนโยบายท่ี 2 ดานการจัด
การศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคาม  จึงไดจัดทําโครงการการรับนักเรียน ประจําปการศึกษา 2565 ข้ึน 

 2.2 วัตถุประสงค 
  2.2.1  เพ่ือจัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียน ปการศึกษา 2565  
  2.2.2  เพ่ือสงเสริมการประชาสัมพันธการรับนักเรียน ประจําปการศึกษา 2565  
  2.2.3  เพ่ือจัดตั้งศูนยประสานงานการรับนักเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคาม   
  2.2.4  เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหโรงเรียนมีขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับการรับนักเรียนท่ีเปน
ปจจุบัน 
  2.2.5  เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหผูรับผิดชอบการรับนักเรียนมีความรู ความเขาใจในการดําเนินการ
รายงานการรับนักเรียน ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด  
  2.2.6  นักเรียนท่ีอยูในการศึกษาภาคบังคับ และข้ันพ้ืนฐานไดรับโอกาสทางเขาเรียนอยางเทา
เทียมกัน 

 2.3  เปาหมายโครงการ  
  2.3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 
   1)  โรงเรียนในสังกัด สพม.มหาสารคาม 35 โรงเรียน 
   2)  นักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการโรงเรียนสังกัด สพม.มหาสารคาม 35 โรงเรียน  
   3)  ครูผูรับผิดชอบ สพม.มหาสารคาม 35 โรงเรียน 

 2.3.2  เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 
   1) โรงเรียนดําเนินการตามแนวปฏิบัติและนโยบายการรับนักเรียนของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
   2) โรงเรียนในสังกัดมีขอมูลสารสนเทศ ท่ีเปนปจจุบัน สามารถตรวจสอบได 
   3) โรงเรียนในสังกัดรายงานผลการรับนักเรียน ทันตามกําหนดเวลา  
   4) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม มีขอมูลสารสนเทศการรับ
นักเรียนท่ีเปนปจจุบัน สามารถตรวจสอบได  
   5) นักเรียนท่ีอยูในการศึกษาภาคบังคับ และข้ันพ้ืนฐานไดรับโอกาสทางเขาเรียนอยางเทา
เทียมกัน ไมนอยกวารอยละ 80 

 2.4 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ    
  1) โรงเรียนดําเนินการตามแนวปฏิบัติและนโยบายการรับนักเรียนของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
  2) โรงเรียนในสังกัดมีขอมูลสารสนเทศ ท่ีเปนปจจุบัน สามารถตรวจสอบได 
  3) โรงเรียนในสังกัดรายงานผลการรับนักเรียน ทันตามกําหนดเวลา  
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  4) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม มีขอมูลสารสนเทศการรับนักเรียนท่ี
เปนปจจุบนั สามารถตรวจสอบได  
  5) นักเรียนท่ีอยูในการศึกษาภาคบังคับ และข้ันพ้ืนฐานไดรับโอกาสทางเขาเรียนอยางเทาเทียม
กัน ไมนอยกวารอยละ 80 

 2.5  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ (KPIs) 
 2.5.1   เชิงปริมาณ 

   1)  โรงเรียนในสังกัด สพม.มหาสารคาม 35 โรงเรียน 
   2)  นักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการโรงเรียนสังกัด สพม.มหาสารคาม 35 โรงเรียน  
   3)  ครูผูรับผิดชอบ สพม.มหาสารคาม 35 โรงเรียน 

 2.5.2  เชิงคุณภาพ 
   1) โรงเรียนดําเนินการตามแนวปฏิบัติและนโยบายการรับนักเรียนของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
   2) โรงเรียนในสังกัดมีขอมูลสารสนเทศ ท่ีเปนปจจุบัน สามารถตรวจสอบได 
   3) โรงเรียนในสังกัดรายงานผลการรับนักเรียน ทันตามกําหนดเวลา  
   4) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม มีขอมูลสารสนเทศการรับ
นักเรียนท่ีเปนปจจุบัน สามารถตรวจสอบได  
   5) นักเรียนท่ีอยูในการศึกษาภาคบังคับ และข้ันพ้ืนฐานไดรับโอกาสทางเขาเรียนอยางเทา
เทียมกัน ไมนอยกวารอยละ 80 
 2.6 การติดตามประเมินผล 
  2.6.1. วิธีการ  
   - ตรวจสอบขอมูล  
   - ติดตาม ประเมินผล 
  2.6.2.เครื่องมือ 
   - แบบรายงาน 
   - แบบติดตาม 

 2.7  กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 
   2.7.1 โรงเรียนในสังกัด 
   2.7.2 .นักเรียนโรงเรียนในสังกัด และเขตพ้ืนท่ีบริการ 

 2.8 ระยะเวลาดําเนินโครงการ พฤศจกิายน 2564 - พฤษภาคม 2565 

 2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินงบประมาณ 

      งบประมาณ งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจาก  
    สพฐ. แผนงาน ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย..ผลผลิต ผูจบ
การศึกษาภาคบังคับ จํานวนเงิน..........................บาท 
    สพม. มหาสารคาม จํานวนเงิน..10,000.บาท รายละเอียดประกอบการใชจาย ดังนี้ 



273 

2.9.1 กิจกรรมและการดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ สถานท่ี 

1. แจงนโยบายและแนวปฏิบัติการรับ
นักเรียนของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                        
ปการศึกษา 2565 

ต.ค.-ธ.ค. 2564 สพม.
มหาสารคาม 

สพม.มหาสารคาม 

2. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาราง
นโยบายและแนวปฏบิัติการรับ
นักเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

ม.ค. 2565 สพม.
มหาสารคาม 

สพม.มหาสารคาม 

3. ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานการ
รับนักเรียน ประจําปการศึกษา 2565 

ม.ค.-ก.พ. 2565 สพม.
มหาสารคาม 

สพม.มหาสารคาม 

4. ประชาสัมพันธการรับนักเรียน 
ประจําปการศึกษา 2565 และสงเสริม
สนับสนุนใหโรงเรียนในสังกัด จัด
กิจกรรมเปดรั้วเยี่ยมชมโรงเรียน 
(Open house) 

พ.ย. 2564 –  

มี.ค. 2565 

 

สพม.มค/
โรงเรียน 

สพม.มค/โรงเรียน 

 

 

 

 5. จัดตั้งศูนยประสานงานการรับนักเรียน
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษามหาสารคาม เพ่ือ
ปฏิบัติงานดานการประสานงานการรับ
นักเรียน ประจาํปการศึกษา 2565 

ธ.ค. 2564 –  

ก.พ. 2565 

สพม.
มหาสารคาม 

สพม.มค/โรงเรียน 

 

6. ประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานผล
การรับนักเรียน เพ่ือใหโรงเรียนใน
สังกัดสามารถดําเนินการรายงานผล
การรับนักเรียนไดทันตามกําหนดเวลา 

ม.ค. - ก.พ. 2565 สพม.
มหาสารคาม 

 

7. ติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินผล
การดําเนินงานการรับนักเรียนของ
โรงเรียนในสังกัด 

มี.ค. - เม.ย. 2565 สพม.
มหาสารคาม 

/ สหวิทยาเขต  
1 - 7 

สพม.มหาสารคาม 
/ โรงเรียนในสังกัด 

8. สรุป/รายงานผลการรับนักเรียนให
หนวยงานท่ีเก่ียวของทราบ 

พ.ค. - มิ.ย. 2565 สพม.
มหาสารคาม 

สพม.มหาสารคาม 
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2.9.2 รายละเอียดการใชงบประมาณ งบประมาณท้ังส้ิน 26,000 บาท โดยมีรายละเอียดการใช
จาย ดังนี้  

ท่ี รายการ งบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
1. ประชุมคณะทํางานจัดทํารางนโยบาย

และแนวปฏิบัติการรบันักเรียนของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

800  300 500 

2. ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

4,000  3,000 1,000 

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานผล
การรับนักเรียน เพ่ือใหโรงเรียนใน
สังกัดสามารถดําเนินการรายงานผล
การรับนักเรียนไดทันตามกําหนดเวลา   

9,200   7,200 2,000  

4. จัดทําเอกสาร/ขอมูลประกอบการ
ประชุม สรุปและรายงานผลการรับ
นักเรียน ตามปฏิทิน สพฐ. โดยผาน
ระบบของ สพฐ. 

6,000 4,000   2,000 

5. ติดตาม และตรวจเยี่ยมติดตามการรับ
นักเรียน ของโรงเรียนในสังกัด 

8,000  8,000  

6. จัดทําเอกสารสรุป/รายงานผลการรับ
นักเรียนใหหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบ 

2,000   2,000 

รวมท้ังส้ิน 30,000 4,000 18,500 7,500 

ขออนุมัติถัวจายทุกรายการ) 
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2.9.3 แผนการใชจายเงินงบประมาณ (ไตรมาส) 

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสท่ี 

1/2565 

ไตรมาสท่ี 

2/2565 

ไตรมาสท่ี 

3/2565 

ไตรมาสท่ี 

4/2565 

1. ประชุมคณะทํางานจัดทําราง

นโยบายและแนวปฏบิัติการรับนักเรียน

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม

ศึกษามหาสารคาม  

800 - - - 800 

2.ประชุมคณะกรรมการรับนักเรยีน

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 

- 4,000 - - 4,000 
 

3.ประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานผล

การรับนักเรียน เพ่ือใหโรงเรียนใน

สังกัดสามารถดําเนินการรายงานผล

การรับนักเรียนไดทันตามกําหนดเวลา   

- 9,200 - - 9,200 

4.จัดทําเอกสาร/ขอมูลประกอบการ

ประชุม  สรุปและรายงานผลการรบั

นักเรียน ตามปฏิทิน สพฐ. โดยผาน

ระบบของ สพฐ. 

- 6,000 - - 6,000 

5.ติดตาม และตรวจเยี่ยมติดตามการ

รับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด - 8,000 - - 8,000 

6. จัดทําเอกสารสรุป/รายงานผลการ

รับนักเรียนใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ

ทราบ 

 

- 
 

- 
 

2,000 
 

- 
 

2,000 
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โครงการ จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการมีงานทํา สํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม       
หนวยงานรับผิดชอบ กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา. สพม.มหาสารคาม 
ผูติดตอประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกุลนางสาวอรทัย   บุพโชติ..  โทรศัพท 0933279919. 
โทรสาร..043777987..  E-mail…spmsakham@hotmail.com 
ภายใตแผนงาน แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
ลักษณะโครงการ* 

         โครงการท่ีใชงบประมาณ       โครงการท่ีไมใชงบประมาณ 

วิธีการดําเนินงาน* 

         ดําเนินการเอง                จัดจาง 

สวนที่  1  ความเช่ือมโยง กับแผนในระดับตางๆ  
 1.1  ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
  1)   ยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย 
   (1) เปาหมาย สรางความเปนธรรม และลดความเหลี่ยมล้ําในทุกมิติ 
   (2) ประเด็นยุทธศาสตร.สรางความเปนธรรมในการเขาถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา 
โดยเฉพาะสําหรับผูมีรายไดนอยและกลุมผูดอยโอกาส 
   (3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม 

 1.2  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับท่ี 2) 

  1)   แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษยคนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

   (1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท 

    เปาหมายท่ี 1 คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 

  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป…ดานการศึกษา 
  2) ข้ันตอนการดําเนินงาน…การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
ในทศตวรรษท่ี 21  
  3) กิจกรรม…จัดบริการการดูแลคุมครองผูเรียน ท้ังในดานความปลอดภัย สุขภาพและสวัสดิ์
ภาพ ครบคลุมทุกสถานศึกษา    
  4) เปาหมายกิจกรรม…………… 1 
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1.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 

  2) เปาหมายรวมท่ี ..สถานศึกษาระดับตางๆ มีระบบคุมครองดานความปลอดภัย สุขภาพ และ
สวัสดิ์ภาพอยางเหมาะสม.... 
แผนระดับท่ี 3 (ตามมติ ครม. วันท่ี 4 ธันวาคม 2560) 
       1. นโยบายและจุดเนนกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณป พ.ศ. 2565    
   จุดเนนท่ี ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปดกวาง ระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู โดย
มุงใหครอบคลุมถึงการจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีสามารถตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
  2. นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานป พ.ศ. 2565   
            นโยบายท่ี.. ดานโอกาส 
  3. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   เรื่อง.การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการสังคม 
 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล*  
  นโยบายการลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ 
 กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

 พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ 2560                                   
 ตอบแบบรายงาน    
   มาตรฐานสํานักงานเขต  ตัวช้ีวัด ..................... 
   eMES  ตัวช้ีวัด ..................... 

สวนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
 1.  หลักการและเหตุผล* 
  กรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย  ประเด็นท่ี 3.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 
ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดเปนยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับ
ความตองการและรองรับการพัฒนาประเทศ มุงพัฒนากําลังคนใหมีคุณภาพและมาตรฐานสอดคลอง
กับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ผูเรียน และผูสําเร็จการศึกษามีสมรรถนะตรงความตองการของ
ตลาดแรงงานภายในประเทศ เรียนจบแลวตองมีงานทําไปสูการรองรับการเปนศูนยพัฒนาอาเซียน 
และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและโครงการลงทุนขนาดใหญของรัฐบาล ใหมีความเพียงพอและตรง
ความตองการของสถานประกอบการ มีขีดความสามารถแขงขันไดในระดับสากลและไดกําหนดกรอบ
วิธีการท่ีตองจัดทําฐานขอมูลความตองการแรงงานรวมกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน โดยท่ี
สถานศึกษาจะตองมีฐานขอมูลการผลิตและพัฒนาผูเรียนใหเชื่อมโยงกับความตองการจําเปนในพ้ืนท่ี
ของจังหวัดและอําเภอ และตรงทิศทางการพัฒนาประเทศ ซ่ึงจะตองใหภาคประชาชนในสังคม อัน
ไดแกสถานประกอบการ และกลุมอาชีพอิสระเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา มีการบูรณาการ
การเรียนรูคูไปกับการทํางานและรวมกับสถานประกอบการหรือกลุมอาชีพอิสระ 
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 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามจึงไดจัดทําโครงการพัฒนาหลักสูตรท่ี
เนนทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานทํา หลักสูตรระยะสั้น ตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรูในศตวรรษ
ท่ี 21  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารามเพ่ือเปนการสนองนโยบายของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีไดขับเคลื่อนยุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนให
สอดคลองกับความตองการและรองรับการพัฒนาประเทศ เปนโครงการการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
เพ่ือการมีงานทํา ตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
 2.  วัตถุประสงค* 
  2.1 เพ่ือประชุมชี้แจงครูใหมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับหลักสูตรท่ีเนนทักษะอาชีพเพ่ือการมี
งานทําตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมี
คุณภาพตอไป 
     2.2 เพ่ือสงเสริมและพัฒนาหลักสูตรท่ีเนนทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานทํา ตามแนวทางการจัด
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามใหให
ครูผูสอนสามารถนําหลักสูตรสูการปฏิบัติจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ  
  2.3 เพ่ือยกระดับการขับเคลื่อนงานแนะแนวเพ่ือการศึกษาตอและการมีงานทํา เริ่มตนดวย
กิจกรรมการสนับสนุนใหนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 -6 ไดทําแบบวัดแววความถนัดดานอาชีพ 
เพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานในการใหนักเรียนไดคนพบตนเองและโรงเรียนจัดการเรียนการสอนสอดคลอง
กับความสนใจและความถนัดดานอาชีพของนักเรียน  
    2.4 เพ่ือจัดทําระบบเทคโนโลยี สื่อ สารสนเทศ ในการจัดทําขอมูลสารสนเทศโรงเรียนเพ่ือการ
บริหารจัดการ และการจัดกระบวนการเรียนรู 
 3.  เปาหมาย* 
  เปาหมายเชิงผลผลิต (Output)  
  3.1.1 ประชุมปฏิบัติการรองผูอํานวยการฝายวิชาการ และครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูการ
งานอาชีพ  จํานวน 2 คน รวม  70 คน  /วิทยากร 15 คน รวมท้ังสิ้น  85 คน  จํานวน  1  วัน 
  3.1.2 รองผูอํานวยการฝายวิชาการ หัวหนาโครงการ และครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูการ
งานอาชีพ มีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักสูตรท่ีเนนทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานทํา ตามแนวทางการ
จัดทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
  3.1.3 โรงเรียน 35 โรง ปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน การดําเนินกิจกรรมท่ีเนนทักษะอาชีพ 
เพ่ือการมีงานทําบรรลุตามเปาหมายทุกโรงเรียน 
     3.1.4 เพ่ือคนหาสถานศึกษาท่ีมีวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) ดานการจัดการศึกษาเพ่ือ
การมีงานทําระดับมัธยมศึกษา หลักสูตรระยะสั้น 
  เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome)  
   3.2.1 ครูมีความรูความเขาใจและสามารถจัดกิจกรรมจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีสอดคลองกับ 
ศตวรรษท่ี 21  
   3.2.2 ครูผูสอนมีหลักสูตรท่ีเนนทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานทํา หลักสูตรระยะสั้น และ
สามารถนําหลักสูตรสูการปฏิบัติจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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   3.2.3 ครูผูสอนมีเครื่องมือการวัดผลใหตรงตามสภาพจริง และประเมินผลโดยเนนการ
ประเมินความสมดุลเชิงคุณภาพ 
   3.2.4 โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยี สื่อ สารสนเทศ ในการจัดทําขอมูลสารสนเทศโรงเรียน 
เพ่ือการบริหารจัดการ และการจัดกระบวนการเรียนรู 
   3.2.4 เพ่ือคนหาสถานศึกษาท่ีมีวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) ดานการจัดการศึกษา
เพ่ือการมีงานทําระดับมัธยมศึกษา หลักสูตรระยะสั้น  
 2.4.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ* 
  1. ครูมีความรูความเขาใจและสามารถจัดกิจกรรมจัดกิจกรรมการเรียนรู ท่ีสอดคลองกับ 
ศตวรรษท่ี 21 (Learning and Innovation Skills) 
  2. ครูผูสอนมีหลักสูตรท่ีเนนทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานทํา ตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู 
ในศตวรรษท่ี ๒๑และสามารถนําหลักสูตรสูการปฏิบัติจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  3. ครูผูสอนมีเครื่องมือการวัดผลใหตรงตามสภาพจริง และประเมินผลโดยเนนการประเมิน 
ความสมดุลเชิงคุณภาพ 
  4. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยี สื่อ สารสนเทศ ในการจัดทําขอมูลสารสนเทศโรงเรียนเพ่ือการ
บริหารจัดการ และการจัดกระบวนการเรียนรู 
 2.5  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 
     2.5.1 เชิงปริมาณ 
             1. ครูแนะแนว ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม มีความรู
ความเขาใจเก่ียวกับหลักสูตรท่ีเนนทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานทํา ตามแนวทางการจัดทักษะ 
การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  
             2. ครูผูสอนนําหลักสูตรท่ีเนนทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานทําและเครื่องมือวัดผลและ
ประเมินผลสูการปฏิบัติจริงได 
         3. นักเรียน การสรางเสริมประสบการณอาชีพ และการเรียนรูโลกของอาชีพ สรางเสริม
ทักษะและพัฒนาคุณลักษณะท่ีเก่ียวของกับการทํางาน  
  2.5.2 เชิงคุณภาพ 
            1. ครูแนะแนวรอยละ 80  มีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักสูตรท่ีเนนทักษะอาชีพเพ่ือการ
มีงานทํา ตามแนวทา            
        2. โรงเรียนรอยละ 80ปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานทํา
บรรลุตามเปาหมายทุก  

  3. นักเรียนรอยละ80 การสรางเสริมประสบการณอาชีพ และการเรียนรูโลกของอาชีพ  
สรางเสริมทักษะและพัฒนาคุณลักษณะท่ีเก่ียวของกับการทํางาน  

2.6 การวัดและประเมินผล 

 2.6.1 วิธีการ    ทดสอบกอนและหลังการอบรม 

 2.6.2 เครื่องมือ แบบทดสอบกอนและหลังการอบรม 
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 2.7 กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน*   
 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม จํานวน 35 โรงเรียน/ 
นักเรียนทุกคนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
 2.8 ระยะเวลาดําเนินโครงการ ..ตุลาคม 2564-30  กันยายน 2565..... 
 2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินงบประมาณ 
      งบประมาณ งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจาก สพม. มหาสารคาม แผนงาน แผนงานพ้ืนฐาน
ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  จํานวน เงิน.40,000 บาท รายละเอียด
ประกอบการใชจาย ดังนี้ 

 2.9.1 กิจกรรมและการดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรมและการดําเนินงาน ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

ผูรับผิดชอบ สถานท่ี 

1  ข้ันเตรียมการ   
 เสนอโครงการ/วางแผนการ
ดําเนินงาน           

พ.ย. 64 – ม.ค.
65 

สพม.มค. สพม.มค. 

2 ข้ันดําเนินการ/กิจกรรม   
  

ม.ค. – มี.ค. 65 สพม.มค./ 
สถานศึกษา   

สพม.มค. 

3 ประชุมชี้แจงใหโรงเรียนดําเนินการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูหลักสูตรท่ีเนน
ทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานทํา ตาม
แนวทางการจัดทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษท่ี 21    

พ.ค.– ก.ย. 65 
 

สพม.มค./ 
สถานศึกษา   

 

4 ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรท่ีเนน
ทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานทํา ตาม
แนวทางการจัดทักษะ การเรียนรูใน
ศตวรรษท่ี 21   และสรางเครื่องมือ
การวัดผลใหตรงตามสภาพจริง 

มิ.ย. – ก.ย.65 
 

สพม.มค./ 
สถานศึกษา   

 

5 ดําเนินการจัดทําระบบเทคโนโลยี สื่อ 
สารสนเทศ ในการจัดทําขอมูล
สารสนเทศโรงเรียน เพ่ือการบริหาร
จัดการ และการจัดกระบวนการ
เรียนรู   

มิ.ย. – ก.ย.65 
 

สพม.มค./ 
สถานศึกษา   

 

6 ข้ันประเมินผล /สรุปและรายงานผล
การดําเนินงาน 

กันยายน 2565 สพม.มค./ 
สถานศึกษา   
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2.9.2 รายละเอียดการใชงบประมาณ งบประมาณท้ังส้ิน .40,000.. บาท โดยมีรายละเอียดการใช
จาย ดังนี้  

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมท่ี 1 การประชุมปฏิบัติการ
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือ
การมีงานทํา หลักสูตรระยะสั้น  

4,200 14,800 
 

2,600 21,600 

2 กิจกรรมท่ี 2 การจัดประกวด  
และยกยองชมเชยสถานศึกษาท่ีมีวิธี
ปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice)  
เก่ียวจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทํา
ระดับมัธยมศึกษา หลักสูตรระยะสั้น
ใหกับสถานศึกษา   

  
18,400 

  
18,400 

 รวมท้ังส้ิน 4,200 33,200 2,600 40,000 
(ขออนุมัติถัวจายทุกรายการ) 
2.9.3 แผนการใชจายเงินงบประมาณ (ไตรมาส) 

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสท่ี 

1/256X 

ไตรมาสท่ี 

2/256X 

ไตรมาสท่ี 

3/2565 

ไตรมาสท่ี 

4/256X 

1.กิจกรรมท่ี 1 การประชุม
ปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา เพ่ือการมีงานทํา 
หลักสูตรระยะสั้น  

  21}600   

2. กิจกรรมท่ี 2 การจัดประกวด  
และยกยองชมเชยสถานศึกษาท่ี
มีวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best 
Practice)  เก่ียวจัดการศึกษา
เพ่ือการมีงานทําระดับ
มัธยมศึกษา หลักสูตรระยะสั้น
ใหกับสถานศึกษา   

  18,400   

รวม   40,000   
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โครงการ  ขับเคลื่อนระบบการดูแลชวยเหลอืสรางเสริมโอกาสทางการศึกษา
และความปลอดภัยของนักเรียน ครูบุคลากรในสถานศึกษา 
หนวยงานรับผิดชอบ กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา. สพม.มหาสารคาม 
ผูติดตอประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกุลนางสาวอรทัย   บุพโชติ..  โทรศัพท 0933279919. 
โทรสาร..043777987..  E-mail…spmsakham@hotmail.com 
ภายใตแผนงาน แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
ลักษณะโครงการ* 

         โครงการท่ีใชงบประมาณ       โครงการท่ีไมใชงบประมาณ 

วิธีการดําเนินงาน* 

         ดําเนินการเอง                จัดจาง 

สวนที่  1  ความเช่ือมโยง กับแผนในระดับตางๆ  
 1.1  ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
  1)  ยุทธศาสตรชาติ ดาน...ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคทางสังคม 
   (1) เปาหมาย สรางความเปนธรรม และลดความเหลี่ยมล้ําในทุกมิติ 
   (2) ประเด็นยุทธศาสตร.สรางความเปนธรรมในการเขาถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา 
โดยเฉพาะสําหรับผูมีรายไดนอยและกลุมผูดอยโอกาส 
   (3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม 

 1.2  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับท่ี 2) 
  1)   แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
   (1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 
   -  เปาหมายท่ี คนไทยทุกคนไดรับการคุมครองและมีหลักประกันทางสังคม การบรรลุ
เปาหมายตามแผนแมบทฯ 1.เพ่ือสรางกระบวนการขับเคลื่อนและพัฒนางานระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียน สรางภูมิคุมกันทางสังคม 2. เพ่ือสรางความเขาใจในการปองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบ
ใหมและความปลอดภัยในสถานศึกษา 3. เพ่ือลดปจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษาโดยจัดทําแผนและออก
ตรวจพ้ืนท่ีเฝาระวัง ปองกันการทะเลาะวิวาทการใชความรุนแรง 4. เพ่ือติดตามประสานความรวมมือ
กับภาคีเครือขายในการจัดการศึกษาภาคบังคับและการสงเสริมใหนักเรียนชวยเหลือนักเรียนตกหลน 
นักเรียนออกกลางคัน นักเรียนดอยโอกาสใหเขาเรียนตอและไดเรียนระดับสูงข้ึน (2) แผนยอยของ
แผนแมบทฯ แผนยอยมาตรการแบบเจาะจงกลุมเปาหมายเพ่ือแกปญหาเฉพาะกลุม 
   แนวทางการพัฒนา จัดใหระบบและกลไกในการใหความชวยเหลือกลุมเปาหมาย โดย
พัฒนาระบบและกลไกในการใหการชวยเหลือกลุมเปาหมายท่ีตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ 
เพ่ือใหสามารถใหความชวยเหลือกับกลุมเปาหมายท่ีหลากหลายและครอบคลุมกลุม อาทิ ท้ังเด็ก สตรี 



283 

ผูสูงอายุ ผูมีความบกพรองทางรางกาย เหยื่อของความรุนแรงตางๆ และการคามนุษย แรงงานในภาค
การผลิตท่ีมีความเสี่ยงผูติดเชื้อและบุคคลท่ีตองการดูแลพิเศษ 
   เปาหมายของแผนยอย…มีระบบและกลไกในการใหความชวยเหลือกลุมเปาหมายท่ี
ตองการความ ชวยเหลือเปนพิเศษไดครอบคลุมมากยิ่งข้ึน 
 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 
  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป…ดานการศึกษา 
  2) ข้ันตอนการดําเนินงาน…การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
ในทศตวรรษท่ี 21  
  3) กิจกรรม…จัดบริการการดูแลคุมครองผูเรียน ท้ังในดานความปลอดภัย สุขภาพและสวัสดิ์
ภาพ ครบคลุมทุกสถานศึกษา    
  4) เปาหมายกิจกรรม 1 
 แผนระดับท่ี 3 (ตามมติ ครม. วันท่ี 4 ธันวาคม 2560) 
      1. นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานป พ.ศ. 2565   
     นโยบายท่ี..1 ดานความปลอดภัย 
            นโยบายท่ี..2  ดานโอกาส 
    2. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  เรื่อง.การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการสังคม 
 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล*  
  นโยบายการลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ 
 กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

 พ.ร.บ.คุมครองเด็กพ.ศ. 2546 
 พ.ร.บ. การปองกันและการแกไขการตั้งครรภวัยรุน พ.ศ. 2559 

  พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ 2560                                   
 ตอบแบบรายงาน    

 PMQA  ตัวช้ีวัด ..................... 
 มาตรฐานสํานักงานเขต  ตัวช้ีวัด ..................... 
 eMES  ตัวช้ีวัด ..................... 
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2  รายละเอียดโครงการ 

 2.1  หลักการและเหตุผล 

  ตามพระราชบัญญัติการศึกษา  ปการศึกษา  2542  หมวดท่ี  6  ไดกําหนดไววาการศึกษาตอง

เปนไป เพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกายและจิตใจ สติปญญา  ความรู มีคุณธรรม 

จริยธรรมและวัฒนธรรม ในการดํารงชีวิตสามารถรวมอยูกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุขจึงแสวงแนวทาง

สรางความเขมแข็งใหกับผูบริหารสถานศึกษา  ครูผูรับผิดชอบระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน เครือขาย

ผูปกครอง ชุมชน องคกร ภาครัฐและเอกชน  เขามามีสวนรวมในการเฝาระวังปญหาของเด็กและ

เยาวชนอยางรอบดาน  โดยมุงเนนการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล มีระบบการคัดกรอง รวมท้ังนํา

ขอมูลมาใชเพ่ือการพัฒนา ปองกัน และแกไขปญหานักเรียนอยางจริงจัง บังเกิดผลเปนรูปธรรม ท้ังนี้ 

เพ่ือสงเสริมพัฒนาการปองกันและการแกไขปญหาแกนักเรียน  เพ่ือใหนักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึง

ประสงค   มีภูมิคุมกันทางจิตใจท่ีเขมแข็ง  มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีทักษะการดํารงชีวิตและรอดพนจาก

วิกฤตท้ังปวง  พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 แสดงเจตนารมณในการยกระดับ

การศึกษาของประชาชนใหสูงข้ึน โดยกําหนดสิทธิและโอกาสทางการศึกษาของประชาชนในการรับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานไมนอยกวา 12 ป ท่ีรัฐตองจัดโดยไมเสียคาใชจาย และเพ่ือสนองตอบนโยบาย

รัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานนโยบาย

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม จึงมุงเนนการพัฒนาผูเรียน ใหมีหลักคิดท่ี

ถูกตองเปนพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม  มีคุณธรรมอัตลักษณ มีจิต

สาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคมและ ประเทศชาติ ซ่ือสัตย สุจริต มัธยัสถ 

มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ซ่ือสัตย สุจริต โอบ

ออมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม เปนผูเรียนท่ีมีความพรอม สามารถรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบ

ใหม ทุกรูปแบบ ท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง เชน ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิต

และทรัพยสิน การคามนุษย อาชญากรรไซเบอร และภัยพิบัติตางๆ เปนตน สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม  จึงไดจัดทําโครงการขับเคลื่อนระบบการดูแลชวยเหลือสรางเสริม

โอกาสทางการศึกษาและความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 2.2 วัตถุประสงค 
  2.2.1 เพ่ือสรางกระบวนการขับเคลื่อนและพัฒนางานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน สราง
ภูมิคุมกันทางสังคม งานพัฒนาสงเสริมความประพฤตินักเรียน งานคุมครองและพิทักษสิทธิเด็กเด็ก
นักเรียนใหเขมแข็ง และยั่งยืนและการสรางเครือขายเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานของศูนยเฉพาะกิจคุมครอง
ดูแลชวยเหลือนักเรียนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม (ฉก.ชน.สพม.
มหาสารคาม)  
         2.2.2 เพ่ือสรางความเขาใจในการปองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหมและความปลอดภัย
ในสถานศึกษา นําไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนในโรงเรียน ไดมีความรู ความ
เขาใจ มีทักษะในการปองกันตนเองจากภัยคุมคามรูปแบบใหม  
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        2.2.3 เพ่ือลดปจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษาโดยจัดทําแผนและออกตรวจพ้ืนท่ีเฝาระวัง ปองกัน
การทะเลาะวิวาทการใชความรุนแรง และการการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดรอบสถานศึกษา 
แกไขปญหาพฤติกรรมเสี่ยงท่ีไมพึงประสงคของนักเรียน ในสังกัด และออกตรวจพ้ืนท่ีเสี่ยงรอบ
สถานศึกษาและชวงเทศกาลตางๆ  
      2.2.4 เพ่ือติดตามประสานความรวมมือกับภาคีเครือขายในการจัดการศึกษาภาคบังคับและการ
สงเสริมใหนักเรียนชวยเหลือนักเรียนตกหลน นักเรียนออกกลางคัน นักเรียนดอยโอกาสใหไดรับการ
สนับสนุนรับการพิจารณาเงินอุดหนุนปจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน และไดนําขอมูลไปขอรับการ
พิจารณาเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบ  มีเง่ือนไขครบทุกคนในปการศึกษา 2565 เขาเรียน
ตอและไดเรียนระดับสูงข้ึน     

 2.3  เปาหมายโครงการ  
  2.3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 
          -  โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม จํานวน 35 โรงเรียน 
          -  นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาทุก   
  2.3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 
          -  โรงเรียนในสังกัด 35 โรงเรียนเขาใจในการปองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหมและ
ความปลอดภัยในสถานศึกษา นําไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนในโรงเรียน ไดมี
ความรู ความเขาใจ มีทักษะในการปองกันตนเองจากภัยคุมคามรูปแบบใหม  
         - นักเรียนในสังกัดไดรับการสรางภูมิคุมจากภัยในโลกโซเชียล และไดการคุมครองชวยและการ
สงเสริมใหนักเรียนชวยเหลือนักเรียนตกหลน นักเรียนออกกลางคัน นักเรียนดอยโอกาสไดจบการศึกษา 
 2.4  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
  1. ครูไดความรูและเขาใจในการปองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม และนําไปบูรณาการ          
ในการ จัดการเรียนการสอนใหนักเรียนในโรงเรียน ไดมีความรู ความเขาใจ มีทักษะในการปองกัน
ตนเองจากภัยคุมคามรูปแบบใหมและสารมารถบูรณาการจัดการเรียนการสอนใหแกนักเรียน 
        2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม สามารถสรางเครือขายศูนยเฉพาะกิจ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน และการปฏิบัติงานได ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีบริการ  
        3. โรงเรียนในสังกัดมีขอมูลสารสนเทศ มีแผนปฏิบัติงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนมีการ
เสริมสรางภูมิคุมกันและงานสงเสริมความประพฤตินักเรียนท่ีเปนระบบ เขมแข็งและยั่งยืน และมีแนว
ทางการพัฒนาดานการคุมชวยเหลือ และการสรางภูมิคุมกันสงเสริมความประพฤติและพัฒนาระบบ
การ ดูแลชวยนักเรียน     
       4. ครูท่ีเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจนโยบายและกฎหมายท่ีเก่ียวของ สามารถนํา

แนวทางในการปฏิบัติ งานการสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาไดอยางถูกตองเหมาะสม 

และนําไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนในโรงเรียน ไดมีความรู ความเขาใจ มี

ทักษะในการปองกันตนเองจากภัยคุมคามรูปแบบใหม ใหการคุมครองและชวยเหลือเด็กนักเรียนใน

สังกัดท่ีประสบปญหาทุกดาน 
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 2.5 ดัชนีชีวัดความสําเร็จ (kpls) 
      2.5.1 เชิงปริมาณ 
          -  สถานศึกษามีระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐาน
ระบบการดูแลชวยเหลือ นักเรียนอยางเปนรูปธรรมและมีความยั่งยืน 
          - นักเรียนไดรับการดูแลชวยเหลืออยางเหมาะสม และสามารถพัฒนาตนเองไดตามศักยภาพ 
ท้ังดาน รางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา 
       2.5.2 เชิงคุณภาพ 
        - สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม จํานวน  35 แหง 
มีระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานระบบการดูแล
ชวยเหลือ นักเรียนอยางเปนรูปธรรมและมีความยั่งยืน 
         - นักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ไดรับการดูแล
ชวยเหลืออยางเหมาะสม และสามารถพัฒนาตนเองไดตามศักยภาพ ท้ังดาน รางกาย จิตใจ อารมณ 
สังคม และสติปญญา 
 2.6 การติดตามประเมินผล  

          2.6.1วิธีการ 

             - ตรวจสอบขอมูลจากแบบสอบถาม และการวิ เคราะหรายงานของสถานศึกษา                      
การรายงานผลการดําเนินงาน 
         2.6.2 เครื่องมือ แบบสอบถาม 
 2.7  กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 
    2.7.1 โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม จํานวน 35 
โรงเรียน 
      2.7.2 นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาทุก   
 2.8 ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม  2564 - กันยายน  2564  
 2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินงบประมาณ 
      งบประมาณ งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจาก สพม. มหาสารคาม แผนงาน แผนงานพ้ืนฐาน
ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  จํานวน เงิน.105,000.บาท รายละเอียด
ประกอบการใชจาย ดังนี ้

2.9.1 กิจกรรมและการดําเนินการ 

 

ท่ี กิจกรรมและการดําเนินงาน ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

ผูรับผิดชอบ สถานท่ี 

1 การอบรมการเรียนรูสําหรบัครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เรื่องการ
ปองกันและการยุติการลอ แกลง 
รังแก ในโรงเรียน และโซเชียลมีเดีย     

ม.ค. -มี.ค. 2565 กลุมสงเสริม
การจัด
การศึกษา 

สพม.มค. 
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ต่อ 

ท่ี กิจกรรมและการดําเนินงาน ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

ผูรับผิดชอบ สถานท่ี 

2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู
และประสบการณเก่ียวกับความ
ปลอดภัยในสถานศึกษาของนักเรียน 
ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

มี.ค.-  มิ.ย.2565 กลุมสงเสริม
การจัด
การศึกษา 

สพม.มค. 

3 คัดเลือกโรงเรียนดีเดนดานระบบการ
ดูแลฯระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

เม.ย. - ส.ค. 
2565 

กลุมสงเสริม
การจัด
การศึกษา 

 

4 ประชุม สงเสริมโอกาสทางการศึกษา
อยางท่ัวถึงและมีคุณภาพลดอัตรา
ผูเรียนออกกลางคัน 

เม.ย. - ส.ค. 
2565 

กลุมสงเสริม
การจัด

การศึกษา 

 

6 ถอดบทเรียน/จัดประกวดผลการ
ดําเนินงานสถานศึกษาปลอดภัย 

กค.- ส.ค.2564 กลุมสงเสริม
การจัการ
ศึกษา/

สถานศึกษา 

 

5 สงเสริมสนับสนุนการดําเนินการศูนย
เฉพาะกิจคุมครองและชวยเหลือ
นักเรียน  ดังนี้    
1. การเฝาระวังเหตุและการสงเสริม
ความประพฤตินักเรียนการออกตรวจ
พ้ืนท่ีจุดเสี่ยงในชวงเทศกาลตางๆเชน 
เทศกาลวันลอยกระทง/วันวาเลน
ไทน/รวมออกตรวจบูรณาการรวมกับ
หนวยงานจังหวัดมหาสารคาม ฯลฯ 
2. กิจกรรมคุมครองชวยเหลือเด็ก
นักเรียนกรณีตางๆ เชน กรณีถูกลวง
ละเมิดทางเพศ กรณีความรุนแรง 
กรณีไมไดรับความเปนธรรมจาก
ระบบการศึกษา กรณีอ่ืน ๆ  

ต.ค.64-ก.ย.65 กลุมสงเสริม
การจัการ
ศึกษา/

สถานศึกษา 
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2.9.2 รายละเอียดการใชงบประมาณ งบประมาณท้ังส้ิน 105,000 บาท (หนึ่งแสนหาพันบาท
ถวน)โดยมีรายละเอียดการใชจาย ดังนี้   

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม 
1 ประชุมการเรียนรูสําหรับครูและ

บุคลากรทางการศึกษา เรื่องการปองกัน
และการยุติการลอ แกลง รังแก ใน
โรงเรียน และโซเชียลมีเดีย และการ
สรางภูมิคุมกัน พรอมรับมือการ
เปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามแบบใหม 
ทุกรูปแบบ      

4,200 22,600 4,900 28,700 

2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรูและ
ประสบการณเก่ียวกับความปลอดภัยใน
สถานศึกษาของนักเรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 

4,200 14,600 - 21,980 

3 ประชุมสงเสริมโอกาสทางการศึกษา
อยางท่ัวถึงและมีคุณภาพลดอัตราผูเรียน
ออกกลางคัน 

3,000 8,000 1,220  12,320 

4 ถอดบทเรียน/จัดประกวดผลการ
ดําเนินงานสถานศึกษาปลอดภัย 

5,800 9,000 3,080 17,880 

5 คัดเลือกโรงเรียนดีเดนดานระบบการ
ดูแลฯระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

5,600 3,000 1620 8,600 

6 สงเสริมสนับสนุนการดําเนินการศนูยเฉพาะกิจ
คุมครองและชวยเหลือนักเรียน  ดังน้ี    
การเฝาระวังเหตุและการสงเสริมความ
ประพฤตินักเรียนการออกตรวจพ้ืนท่ีจุดเสี่ยง
ในชวงเทศกาลตางๆเชน เทศกาลวันลอย
กระทง/วันวาเลนไทน/รวมออกตรวจบูรณา
การรวมกับหนวยงานจังหวัดมหาสารคาม 
ฯลฯ 

7,200 5,000 2,000 12,200 

 รวมท้ังส้ิน 3000 62200 12,820 105,000 
(ขออนุมัติถัวจายทุกรายการ) 
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2.9.3 แผนการใชจายเงินงบประมาณ (ไตรมาส) 

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสท่ี 

1/2565 

ไตรมาสท่ี 

2/2565 

ไตรมาสท่ี 

3/2565 

ไตรมาสท่ี 

4/256 

1. ประชุมการเรียนรูสําหรับครูและ

บุคลากรทางการศึกษา เรื่องการ

ปองกันและการยุติการลอ แกลง 

รังแก ในโรงเรียน และโซเชียลมีเดียฯ  

 29,800   29,800 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู

และประสบการณ เ ก่ียว กับความ

ปลอดภัยในสถานศึกษา 

  23,300  23,300 

ประชุมสงเสริมโอกาสทางการศึกษา

อยางท่ัวถึงและมีคุณภาพลดอัตรา

ผูเรียนออกกลางคัน 

 12,000   12,000 

3. ถอดบทเรียน/จัดประกวดผลการ

ดําเนินงานสถานศึกษาปลอดภัย 

   17,880 17,880 

4. คัดเลือกโรงเรียนดีเดนดานระบบ

การดูแลฯระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

การ/คัดเลือกพนักงานเจาหน า ท่ี

ส ง เสริ มความประพฤติ นัก เ รี ยน

นักศึกษา 

  12,220  12,200 

5. สงเสรมิสนับสนุนการดําเนินการ
ศูนยเฉพาะกิจคุมครองและชวยเหลือ
นักเรียน  ดังน้ี   การเฝาระวังเหตแุละ
การสงเสริมความประพฤตินักเรียน
การออกตรวจพ้ืนท่ีจุดเสี่ยงในชวง
เทศกาลตางๆเชน เทศกาลวันลอย
กระทง/วันวาเลนไทน/รวมออกตรวจ
บูรณาการรวมกับหนวยงานจังหวัด
มหาสารคาม ฯลฯ  

 12,200   12,200 

รวม    54,000 35,520 17,880  
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โครงการ  พัฒนาการจัดการเรียนรูเชิงรุก  Active Learning ท่ีเนนสมรรถนะ
ดานการคิดของผูเรียนในศตวรรษท่ี 21  
หนวยงานรับผิดชอบ กลุมนิเทศติดตาม และประเมินผล สพม.มหาสารคาม 
ผูติดตอประสานงาน (contact person) นางกรนันท วรรณทวี และคณะ 
ชื่อ – นามสกุล นางกรนันท วรรณทวี  โทรศัพท 064 - 6982398 
โทรสาร.................................................................................  E-mail  
wannatawee.2549@gmail.com 
ภายใตแผนงาน บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ไดมาตรฐานและพัฒนาสูความเปนเลิศ 

ลักษณะโครงการ* 

   โครงการท่ีใชงบประมาณ        โครงการท่ีไมใชงบประมาณ 

วิธีการดําเนินงาน* 

 ดําเนินการเอง                    จัดจาง 

สวนที่  1  ความเช่ือมโยง กับแผนในระดับตางๆ  
 1.1  ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
  1)   ยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย 
   (1) เปาหมาย คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
   (2) ประเด็นยุทธศาสตร การปฏิรูปการเรียนรูแบบพลิกโฉม      
   (3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอม
สําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 (โปรดระบุวาโครงการของทานสามารถสงผลตอการบรรลุเปาหมาย
ของยุทธศาสตรชาติไดอยางไรบาง)  

 1.2  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับท่ี 2) 
  1)   แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การ
พัฒนาการเรียนรู 
   (1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 
    1.คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มีทักษะท่ีจําเปนของโลก
ศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิผล
เพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตการบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯปฏิรูป
กระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปลีย่นแปลงในศตวรรษท่ี 21 
   (2) แผนยอยของแผนแมบทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู ท่ีตอบสนองตอการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

   แนวทางการพัฒนา สงเสริมสนับสนุนระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอยาง
ตอเนื่อง ครอบคลุมท้ังเงินเดือน สายอาชีพและระบบสนับสนุนอ่ืน ๆ ปฏิรูประบบการผลิตครูอาชีวะ
ยุคใหม โดยผูท่ีมีใบประกอบวิชาชีพจะตองเปนผูเชี่ยวชาญและมีประสบการณในการปฏิบัติงานจริงใน
สถานประกอบการในสาขาท่ีตนเองสอน มีความรู ทักษะ และสามารถสรางสมรรถนะท่ีสอดคลองกับ
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กรอบมาตรฐานฝมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพใหแกผูเรียน และมีอัตรากําลังเพียงพอตอความ
ตองการของสถานศึกษาตามเกณฑมาตรฐานอัตรากําลังของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

   เปาหมาย คนไทยไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู และ
ทักษะท่ีจําเปนของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเขาถึงการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตดีข้ึน 
   การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ ครูไดรับการพัฒนาสมรรถนะการ
จัดการเรียนรูและพัฒนาวิชาชีพสูครูมืออาชีพ ในศตวรรษท่ี 21 ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย สอดคลอง
กับศักยภาพของผูเรียนเพ่ือใหมีคุณลักษณะ และทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 2. นักเรียนมีการศึกษาท่ีมี
คุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มีทักษะท่ีจําเปน ของโลกแหงศตวรรษท่ี 21 สามารถในการ
แกปญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝเรียนรูอยาง
ตอเนื่องตลอดชีวิต 

  2)   แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑(ถามี) 
   (1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 
เปาหมายท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย.การบรรลุเปาหมายตามแผน
แมบทฯการบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯปฏิรูปกระบวนการเรียนรู ท่ีตอบสนองตอการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
   (2) แผนยอยของแผนแมบทฯ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 
   แนวทางการพัฒนา การเปลี่ยนโฉมบทบาทครูใหเปนครูยุคใหม  
   เปาหมายของแผนยอยการบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ี 
ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

 การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ
ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

 1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 

  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษท่ี 21 

  2) ข้ันตอนการดําเนินงาน การดําเนินการการปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรูใหเอ้ือตอการพัฒนา
ทักษะในศตวรรษท่ี 21 

  3) กิจกรรม จัดสรรงบประมาณ และมีระบบสนับสนุนการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาระบบคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง   

  4) เปาหมายกิจกรรม สถานศึกษาไดรับการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง สามารถสรางความ
เชื่อม่ันใหผูมีสวนเก่ียวของและสาธารณชนไดและเกิดวัฒนธรรมคุณภาพในการจัดการศึกษาของครู 
ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษา 
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 1.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 
  1) วัตถุประสงคท่ี 1 คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยท่ีสมบูรณ  
  2) เปาหมายรวมท่ี 1 คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยท่ีสมบูรณ   
  3) ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
  (3.1) เปาหมายระดับยุทธศาสตรท่ี 3 คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและ
มีความสามารถ เรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง 
  (3.2) แนวทางการพัฒนาท่ี 3 คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมี
ความสามารถ เรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง 
 แผนระดับท่ี 3 (ตามมติ ครม. วันท่ี 4 ธันวาคม 2560) 
      1. นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานป พ.ศ. 2565   
   ดานคุณภาพ  
  2. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   เรื่องจุดเนนดานคุณภาพ  
 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล* 

นโยบายการปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 

นโยบายการรักษาความม่ันคงของรัฐและการตางประเทศ 

นโยบายการลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ 

นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

นโยบายการยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 

นโยบายการเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

นโยบายการสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน 

นโยบายการพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย 

และพัฒนา และนวัตกรรม 

นโยบายการรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษ 

กับการใชประโยชนอยางยั่งยืน 

ตอบแบบรายงาน    
 KRS  ตัวช้ีวัด ..................... 
 PMQA  ตัวช้ีวัด ..................... 
 มาตรฐานสํานักงานเขต  ตัวช้ีวัด ..................... 
 eMES  ตัวช้ีวัด ..................... 
 ITA  ตัวช้ีวัด ..................... 
 ARS  ตัวช้ีวัด ..................... 
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สวนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

  2.1  หลักการและเหตุผล 
   การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจะตองสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม สภาพแวดลอม และความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว 
เพ่ือพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ของชาติใหสามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของ 
ประเทศ โดยการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู ใหมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล 
สอดคลองกับประเทศไทย 4.0 และโลกในศตวรรษท่ี 21 กระทรวงศึกษาธิการโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจึงไดดําเนินการ ทบทวนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 โดยนําขอมูลจากแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป และแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 มาใชเปนกรอบและทิศทางในการพัฒนา
หลักสูตรใหมีความเหมาะสมชัดเจน ยิ่งข้ึน ในระยะสั้นเห็นควรปรับปรุงหลักสูตรในกลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และสาระภูมิศาสตรในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ซ่ึงมีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศ และเปนรากฐานสําคัญท่ีจะชวยใหมนุษยมี 
ความคิดริเริ่ม สรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบ สามารถวิเคราะหปญหาหรือสถานการณได
อยางรอบคอบและถ่ีถวน สามารถนําไปใชใน ชีวิตประจําวัน ตลอดจนการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมใน
การบูรณาการกับความรูทางดานวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร เพ่ือแกปญหาหรือพัฒนางานดวย
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมท่ีนําไปสูการ คิดคนสิ่งประดิษฐ หรือสรางนวัตกรรมตาง ๆ ท่ีเอ้ือ
ประโยชนตอการดํารงชีวิต การใชทักษะการคิดเชิง คํานวณ ความรูทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร 
และเทคโนโลยีและการสื่อสารในการแกปญหาท่ีพบใน ชีวิตจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังใช
ความรู ความสามารถ ทักษะ กระบวนการ และเครื่องมือทาง ภูมิศาสตร เรียนรูสิ่งตาง ๆ ท่ีอยูรอบ
ตัวอยางเขาใจสภาพท่ีเปนอยูและการเปลี่ยนแปลง เพ่ือนําไปสูการ จัดการและปรับใชในการดํารงชีวิต
และการประกอบอาชีพอยางสรางสรรค  
          หลักสูตรฐานสมรรถนะ คือหลักสูตรท่ีเนนการวัดผล แบบสมรรถนะ แทนการทองจําเนื้อหา 
เพียงเพ่ือนํามาสอบ เดิม วัดผลจากการจําความรู แตฐานสมรรถนะ วัดผลจากการนําความรูมาใชงาน 
ท่ีนํามาใชแทนท่ีหลักสูตรในปจจุบัน เนนฐานคิดของหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (หลักสูตรฐาน
สมรรถนะ) เพ่ือสงเสริมการพัฒนาศักยภาพของผูเรียนรายบุคคล (Personalization) การเปนเจาของ
การเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง เพ่ือพัฒนาใหผูเรียนเกิดสุขภาวะ (Well-being) ท้ังในดาน
สุขภาพ ความฉลาดรู สังคมและอารมณอยางสมดุล รอบดานและเปนองครวม โดยยึดหลักความเสมอ
ภาค เพ่ือพัฒนาสมรรถนะท่ีจําเปนเพ่ือใชในการดํารงชีวิต การแกปญหา ในสถานการณตาง ๆ ใน
ชีวิตประจําวัน และการสรางประโยชนตอสังคม รวมท้ังเนนการพัฒนาผูเรียนใหรูเทาทันและสามารถ
ป รั บ ตั ว ต อ ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ข อ ง ส ภ า พ สั ง ค ม แ ล ะ ค ว า ม ก า ว ห น า ท า ง วิ ท ย า ก า ร 
            สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม จึงจัดทําพัฒนาการจัดการเรียนรูเชิง
รุก  Active Learning ท่ีเนนสมรรถนะดานการคิดของผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือใหทุกโรงเรียน
สามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และครูสามารถนําหลักสูตรไปสูกาจัดการเรียนรูระดับชั้นเรียน ท่ี
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สอดคลองกับการพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 ยุคไทยแลนด 4.0 ดวยชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 
(PLC) ท่ีเปนระบบ มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ สูความยั่งยืนสืบไป  
 2.2 วัตถุประสงค 
  2.1 เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรูเชิงรุก  Active Learning ใหกับครูในสังกัด โดยเนนการคิด            
สูทักษะผูเรียนในศตวรรษท่ี21 
   2.2 เพ่ือนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรูสูทักษะศตวรรษท่ี 21 และยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
   2.3 เพ่ือสงเสริมผูเรียนใหมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  
    2.4 เพ่ือจัดเวทีวิชาการนําเสนอผลการจัดการเรียนเรียนรูและผลงานนักเรียน นําไปสูการ
เผยแพรผลงานและยกยองเชิดชูเกียรติ 
 2.3  เปาหมายโครงการ  
  2.3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 
   1. กิจกรรม PLC พัฒนานวัตกรรมตนแบบการจัดการเรียนรูสูทักษะศตวรรษท่ี 21 ดวยชุด
กิจกรรม Active Learning ท่ีเนนกระบวนการคิดบูรณาการการจัดการเรียนท่ีใช O-NET & PISA เปน
ฐาน (ครูแกนนําสาระละ 1 คน 8 กลุมสาระ ยกเวน สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 2 คน แยกเปน 
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี และ 1 กิจกรรมผู เรียน ) ศึกษานิเทศก 15 คน รวม 340  คน   
   2. กิจกรรมนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรูสูทักษะศตวรรษท่ี 21 และยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม โรงเรียนละ 
2 ครั้ง/ภาคเรียน 
   3. กิจกรรมเวทีวิชาการนําเสนอผลการจัดการเรียนเรียนรูและผลงานนักเรียน นําไปสูการ
เผยแพรผลงานและยกยองเชิดชูเกียรติ 1 ครั้ง/ปการศึกษา 
  2.3.2  เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome)   
   1. ครูสามารถมีนวัตกรรมการจัดการเรียนรูยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
โดยการจัดการเรียนรูสู ทักษะผู เรียนศตวรรษท่ี 21 ดวยชุดกิจกรรม Active Learning ท่ีเนน
กระบวนการคิดบูรณาการการจัดการเรียนท่ีใช O-NET & PISA เปนฐานท่ี อยางมีประสิทธิภาพ 
   2. ครูสามารถพัฒนาการจัดการเรียนรูสูทักษะศตวรรษท่ี 21 ดวยดวยชุดกิจกรรม Active 
Learning ท่ีเนนกระบวนการคิดอยางมีคุณภาพ 
   3. ครูไดรับการนิเทศ และมีโอกาสนําเสนอผลงานทางวิชาการสูการพัฒนาวิชาชีพดวยความ
ภาคภูมิใจ 
           4. นักเรียนไดเรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติ พัฒนาทักษะกระบวนการคิด การแกปญหา การ
ทํางาน ทักษะการเรียนรู และทักษะชีวิต เปนระบบและยั่งยืน    

 2.4 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ    
  1. ครูไดแนวทาง สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวปฏิรูปการ
เรียนรูยุคไทยแลนด 4.0 โดยใช  Active Learning ท่ีเนนการคิดข้ันสูงสูทักษะผูเรียนในศตวรรษท่ี  
21 
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          2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ไดแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ของนักเรียนโดยการจัดการเรียนท่ีใช O-NET & PISA เปนฐาน 
  3. ครูและโรงเรียนสรางเครือขายการจัดการเรียนรู และการบริหารจัดการชั้นเรียนตามแนว
ทางการปฏิรูปการเรียนรูยุคไทยแลนด 4.0    
         4. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาไดเรียนรูผานกิจกรรมการเรียนรู อยางมีคุณภาพ มีผลสัมฤทธิ์  
สมรรถนะ สูงข้ึน และสามารถนําความรูไปใชในการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพ 
  5. ผูเรียนใหมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
       6. ผูปกครอง และชุมชนใหความเชื่อม่ันในการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพของโรงเรียน 

 2.5  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ (KPIs) 
  2.5.1   เชิงปริมาณ 
   1. กิจกรรม PLC พัฒนานวัตกรรมตนแบบการจัดการเรียนรูสูทักษะศตวรรษท่ี 21 ดวยชุด 
กิจกรรม Active Learning ท่ีเนนกระบวนการคิดบูรณาการการจัดการเรียนท่ีใช O-NET & PISA เปน
ฐาน (ครูแกนนําสาระละ 1 คน 8 กลุมสาระ ยกเวน สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 2 คน แยกเปน 
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี และ 1 กิจกรรมผู เรียน ) ศึกษานิเทศก 15 คน รวม 340  คน   
   2. กิจกรรมนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรูสูทักษะศตวรรษท่ี 21 และยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม โรงเรียนละ 
2 ครั้ง/ภาคเรียน 
   3. กิจกรรมเวทีวิชาการนําเสนอผลการจัดการเรียนเรียนรูและผลงานนักเรียน นําไปสูการ
เผยแพรผลงานและยกยองเชิดชูเกียรติ 1 ครั้ง/ปการศึกษา 
 2.5.2  เชิงคุณภาพ 
   1. ครูสามารถมีนวัตกรรมการจัดการเรียนรูยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
โดยการจัดการเรียนรูสู ทักษะผู เรียนศตวรรษท่ี 21 ดวยชุดกิจกรรม Active Learning ท่ีเนน
กระบวนการคิดบูรณาการการจัดการเรียนท่ีใช O-NET & PISA เปนฐานท่ี อยางมีประสิทธิภาพ 
   2. ครูสามารถพัฒนาการจัดการเรียนรูสูทักษะศตวรรษท่ี 21 ดวยดวยชุดกิจกรรม Active 
Learning ท่ีเนนกระบวนการคิดอยางมีคุณภาพ 
   3. ครูไดรับการนิเทศ และมีโอกาสนําเสนอผลงานทางวิชาการสูการพัฒนาวิชาชีพดวยความ
ภาคภูมิใจ 
           4. นักเรียนไดเรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติ พัฒนาทักษะกระบวนการคิด การแกปญหา การ
ทํางาน ทักษะการเรียนรู และทักษะชีวิต เปนระบบและยั่งยืน      
 2.6 การติดตามประเมินผล 
  2.6.1. วิธีการ  
   1. โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน จํานวน นร.ท่ีไดคะแนน O-NET 
   2. ครูไดแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู Active 
Learning ท่ีเนนกระบวนการคิดท่ีหลากหลายตามธรรมชาติวิชาและครูสามารถการเขียนหนาเดียวได 
   3. นักเรียนไดรับการพัฒนาตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด สมรรถนะ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
และคานิยมท่ีดี 
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   4. ครูและนักเรียนมีเวทีแสดงผลงานทางวิชาการไดรับการเชิดชูเกียรติ และเกิดความ
ภาคภูมิใจ 
  2.6.2. เครื่องมือ 
  1. บันทึกนิเทศ 
  2. แบบสัมภาษณ 
  3. ตรวจ/ประเมินผลงาน 
 2.7  กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 
  1. โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน จํานวน นร.ท่ีไดคะแนน O-NET 
  2. ครูไดแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู Active 
Learning ท่ีเนนกระบวนการคิดท่ีหลากหลายตามธรรมชาติวิชาและครูสามารถการเขียนหนาเดียวได 
  3. นักเรียนไดรับการพัฒนาตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด สมรรถนะ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค และ
คานิยมท่ีดี 
  4. ครูและนักเรียนมีเวทีแสดงผลงานทางวิชาการไดรับการเชิดชูเกียรติ และเกิดความภาคภูมิใจ 
 2.8 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

 2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินงบประมาณ 

      งบประมาณ งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจาก  สพม. มหาสารคาม จํานวนเงิน 75,000 บาท 
รายละเอียดประกอบการใชจาย ดังนี้ 

2.9.1 กิจกรรมและการดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรมและการดําเนินงาน ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

ผูรับผิดชอบ สถานท่ี 

1 ประชุมเตรียมการสรางสื่อ/คูมือ/
เครื่องมือ/ปฏิทินงาน  
ของคณะทํางาน/กรรมการ 

26 มกราคม 2565 นางกรนันท 
วรรณทวี 
และคณะ

ศึกษานิเทศก 

 

2 กิจกรรม PLC พัฒนาการจัดการ
เรียนรูสูทักษะศตวรรษท่ี 21 ดวยชุด
กิจกรรม Active Learning ท่ีเนน
กระบวนการคิด ข้ันสูงสูทักษะผูเรียน
ในศตวรรษท่ี 21 และการเขียนหนา
เดียว 

มิถุนายน 2565  
นางกรนันท 
วรรณทวี 
และคณะ

ศึกษานิเทศก 

 

 
 
 
 
 
ตอ 
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ท่ี กิจกรรมและการดําเนินงาน ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

ผูรับผิดชอบ สถานท่ี 

3 กิจกรรมนิเทศ ติดตาม การจัดการ
เรียนรูสูทักษะผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 
และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนในสังกัด สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

พค.-กย.2565 นส.อิทธิ์ณณัฏฐ  
นันแกว  

และคณะ
ศึกษานิเทศก 

 

4 กิจกรรมเวทีวิชาการนําเสนอผลการ
จัดการเรียนเรียนรูและผลงานนักเรียน 
นําไปสูการเผยแพรผลงานและยกยอง
เชิดชูเกียรต ิ

กันยายน 2565 ดร.นวพรรดิ์ นาม
พุทธา  

และคณะ
ศึกษานิเทศก 

 

2.9.2 รายละเอียดการใชงบประมาณ งบประมาณท้ังส้ิน 55,200 บาท โดยมีรายละเอียดการใช
จาย ดังนี้  

ท่ี 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ 
ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมท่ี 1 ประชุมเตรียมการสรางสื่อ/
คูมือ/เครื่องมือ/ปฏิทินงานของ
คณะทํางาน/กรรมการ จํานวน  1 ครั้ง 1 
วัน (15 คน) 
    -คาอาหาร-เบรก (15*160*1) 
    -คาเอกสาร/สื่อ 

 2,400 
 

 2,400 
 

กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรม PLC พัฒนาการ
จัดการเรียนรูสูทักษะศตวรรษท่ี 21 ดวย
ชุดกิจกรรม Active Learning ท่ีเนน
กระบวนการคิด ข้ันสูงสูทักษะผูเรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 การเขียนแผนการจัดการ
เรียนรูหนาเดียว จํานวน  1 ครั้ง 2วัน   

 72,600  72,600 

กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมนิเทศ ติดตาม การ
จัดการเรียนรูสูทักษะศตวรรษท่ี 21 และ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียน
ใน สพม.มค  
(จํานวน 2 ครั้ง/โรง/ภาคเรียน) 

    

 
 
 
 
ตอ 
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ท่ี 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ 
ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมเวทีวิชาการนําเสนอผลการ
จัดการเรียนเรียนรูและผลงานนักเรียน นําไปสู
การเผยแพรผลงานและยกยองเชิดชูเกียรติ 

    

รวมท้ังส้ิน  75,000  75,000 
(ขออนุมัติถัวจายทุกรายการ) 
2.9.3 แผนการใชจายเงินงบประมาณ (ไตรมาส) 

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสท่ี 

1/256X 

ไตรมาสท่ี 

2/256X 

ไตรมาสท่ี 

3/256X 

ไตรมาสท่ี 

4/256X 

กิจกรรมท่ี 1 ประชุมเตรียมการสราง
สื่อ/คูมือ/เครื่องมือ/ปฏิทินงานของ
คณะทํางาน/กรรมการ จํานวน  1 
ครั้ง 1 วัน (15 คน) 
    -คาอาหาร-เบรก (15*160*1) 

    -คาเอกสาร/สื่อ 

2,400 
 

   2,400 
 

กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรม PLC 

พัฒนาการจัดการเรียนรูสูทักษะ

ศตวรรษท่ี 21 ดวยชุดกิจกรรม 

Active Learning ท่ีเนนกระบวนการ

คิด ข้ันสูงสูทักษะผูเรียนในศตวรรษท่ี 

21 การเขียนแผนการจัดการเรียนรู

หนาเดียว จํานวน  1 ครั้ง 2 วัน   

 72,600   72,600 

กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมนิเทศ ติดตาม 
การจัดการเรียนรูสูทักษะศตวรรษท่ี 
21 และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนนักเรียนใน สพม.มค  

(จํานวน 2 ครั้ง/โรง/ภาคเรียน) 
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ต่อ 

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสท่ี 

1/256X 

ไตรมาสท่ี 

2/256X 

ไตรมาสท่ี 

3/256X 

ไตรมาสท่ี 

4/256X 

กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมเวทีวิชาการ

นําเสนอผลการจัดการเรียนเรียนรู

และผลงานนักเรียน นํ า ไปสู การ

เผยแพรผลงานและยกยอง เชิดชู

เกียรต ิ

     

กิจกรรมท่ี 1 ประชุมเตรียมการสราง
สื่อ/คูมือ/เครื่องมือ/ปฏิทินงานของ
คณะทํางาน/กรรมการ จํานวน  1 
ครั้ง 1 วัน (15 คน) 
    -คาอาหาร-เบรก (15*160*1) 

    -คาเอกสาร/สื่อ 

     

รวม 2,400 72,600   72,600 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



300 
 

ช่ือโครงการ  เพ่ิมประสทิธิภาพในการบรหิารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ของ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษามหาสารคาม 

******************** 
หนวยงานรับผิดชอบ กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม. มค 

ผูติดตอประสานงาน (contact person) 

ช่ือ – นามสกุล  นางชุติมา  นามศรีอุน      โทรศัพท    091-8653472 

โทรสาร     -        E-mail   namseeoun22071966@gmail.com 

ภายใตแผนงาน  แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

ลักษณะโครงการ* 

         โครงการท่ีใชงบประมาณ        โครงการท่ีไมใชงบประมาณ 

วิธีการดําเนินงาน* 

         ดําเนินการเอง                    จัดจาง 

สวนท่ี 1 : ความเช่ือมโยงกับแผนในระดับตางๆ  

 1.1 ยุทธศาสตรชาติ  ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  เปาหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม ตอบสนอง
ความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส 
  ประเด็น ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายและเชื่อมโยง 
การพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนท่ี 
 1.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นท่ี 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพ
ภาครัฐ 
  เปาหมายระดับประเด็น     บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเปนท่ียอมรับของ
ผูใชบริการ 
  แผนยอยของแผนแมบทฯ  การบริหารจัดการการเงินการคลัง                  
  เปาหมายแผนแมบทยอย   หนวยงานภาครฐับรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 
 1.3 แผนปฏิรูปประเทศ ดานการศึกษา 
  ประเด็นปฏิรูปประเทศ    การจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลง 
ในศตวรรษท่ี 21 เปาหมายรวม 
  ประเด็นปฏิรูปยอย       การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา   
 1.4 แผนงาน พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
  ผลผลิต/โครงการ ผูจบการศึกษาภาคบังคับ 
  กิจกรรมหลัก   การจัดการศึกษาประถมศึกษาสําหรับโรงเรียนปกติ 
  กิจกรรมรอง   พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
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 1.5 นโยบายและจุดเนน ศธ. ป 2565   การพฒันาประสิทธิภาพของระบบบริหารจดัการศึกษา 

 1.6 นโยบาย สพฐ. ป 65  ขอ 4. ดานประสิทธิภาพ (4.6) เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตาม 

และประเมินผลการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 1.7 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป สพฐ. เรื่องท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร 
จัดการศึกษา 

สวนท่ี 2 : รายละเอียดโครงการ 
2.1  หลักการและเหตุผล 

การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาตินั้น  มีความมุงหมายท่ีจะจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ เปนคนดีมีความสามารถและอยูรวมกับสังคมได
อยางมีความสุข    โดยกระทรวงศึกษาธิการกําหนดเง่ือนไขและหลักการในการปฏิรูปโดยยึดโรงเรียน
เปนศูนยกลางในการตัดสินใจ  ใหบุคคลหลายฝายเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา ดังนั้น แผน
แมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู จึงไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรท่ีเนนท้ัง
การแกไขปญหาในปจจุบัน และการเสริมสรางและยกระดับการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรูท้ัง
การศึกษาในระบบ นอกระบบ และการเรียนรูตลอดชีวิต โดยการพัฒนาระบบการเรียนรูท่ีตอบสนอง
ตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 มีการออกแบบระบบการเรียนรูใหม การเปลี่ยนบทบาทครู การ
เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนา
ผู เ รี ย น ใ ห ส า ม า ร ถ กํ า กั บ ก า ร เ รี ย น รู ท่ี เ ห ม า ะ ส ม กั บ ต น เ อ ง ไ ด อ ย า ง ต อ เ นื่ อ ง 
แมจะออกจากระบบการศึกษาแลว ควบคูกับการสงเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปญญาใหเต็มตาม
ศักยภาพ รวมถึงการสรางเสริมศักยภาพผูมีความสามารถพิเศษใหสามารถตอยอดการประกอบอาชีพได
อยางม่ันคงดวยเหตุดังกลาว สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จึงมีภารกิจหลักคือ การเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท จัดใหมีมาตรฐานข้ันต่ําของโรงเรียนในทุกระดับ 
จัดโครงสรางการจัดการการศึกษาเพ่ือสรางความรับผิดชอบตอผลลัพธและใหเอ้ือตอการเขาถึง
การศึกษาอยางเสมอภาค ท่ัว ถึง และใชทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพ การยกระดับ
สถาบันการศึกษาในสาขาท่ีมีความเชี่ยวชาญสูความเปนเลิศ ปฏิรูปการคลังดานการศึกษาเพ่ือเพ่ิม
คุณภาพและประสิทธิภาพ การจัดการศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสูผูเรียน สงเสริมการมี
สวนรวมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนมีการ
วิจัยและใชเทคโนโลยีในการสรางและจัดการความรูในการจัดการเรียนการสอน การจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาทักษะอาชีพท่ีสอดคลองกับบริบทพ้ืนท่ี รวมท้ังเปดโอกาสใหผูเก่ียวของเขามามีสวนรวม 
ในการบริหารจัดการศึกษา พัฒนาบุคลากรทุกกลุมใหมีความรูความสามารถในการบริหารจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติงาน การใชเทคโนโลยี สรางเครือขายการ
เรียนรูอยางกวางขวาง ดําเนินการบริหารจัดการความรูอยางมีประสิทธิภาพ จัดบรรยากาศภายใน
โรงเรียนใหเอ้ือตอการเรียนรู โดยมีเปาหมายสําคัญอยูท่ีการพัฒนาคุณภาพผูเรียนเปนสําคัญ  
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ในปการศึกษา 2565 ไดกําหนดจุดเนน 
การพัฒนา จํานวน 4 จุดเนน เปนกลยุทธในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนใน
สังกัดสูมาตรฐานและความเปนเลิศทางวิชาการ มีความมุงม่ันท่ีจะพัฒนาผูประกอบวิชาชีพทางการ
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ศึกษา ใหมีเกียรติและศักด์ิศรีเปนท่ียอมรับของสังคม เพ่ือเปนการยกยองผูประกอบวิชาชีพท่ีตั้งใจ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ จนสามารถเปนแบบอยางและเปนท่ีเคารพ ยกยองของศิษย 
และบุคคลท่ัวไป เพ่ือหนวยงานในสังกัด มีระบบการบริหารจัดการท่ีมุงเนนคุณธรรมและความโปรงใส
ในการทํางาน ดังนั้นจึงไดจัดทําโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามข้ึน เพ่ือใหการศึกษาและการเรียนรู เปน
เครื่องมือสําคัญในการพัฒนาศักยภาพของคนใหมีทักษะความรู ทักษะอาชีพ บนฐานพหุปญญา มี
สมรรถนะท่ีมีคุณภาพสูง รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21 

2.2 วัตถุประสงค  
 2.1 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการบริหารจัดการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามและสถานศึกษาในสังกัดใหมีความเขมแข็งทุกดาน 
 2.2 เพ่ือเปดโอกาสใหผูมีสวนเก่ียวของมีสวนรวมในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 2.3 เพ่ือยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสูมาตรฐานและมีคุณภาพ 

2.3 เปาหมายโครงการ 
 2.3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ 
  1. ผูบริหารโรงเรียนทุกโรง ท้ัง 35 โรงเรียน 
  2. ครูผูสอนทุกคน ท้ัง 35 โรงเรียน 
  3. นักเรียนทุกคน ท้ัง 35 โรงเรียน 
  4. ผูอํานวยการกลุมทุกกลุม ศึกษานิเทศก และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ในสังกัด  
 2.3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ 
  1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีการเพ่ิมประสิทธิภาพของการบริหารจัดการการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐานใหมีความเขมแข็งทุกดาน 
  2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสนับสนุนใหสถานศึกษาเปดโอกาสใหผูมีสวนเก่ียวของ 
มีสวนรวมในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  3. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสงเสริมใหสถานศึกษามีการยกระดับและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาสูมาตรฐานและมีคุณภาพ 
  4. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาในสังกัดท้ัง 35 โรง  
จัดแสดงผลงานท่ีประสบความสําเร็จและภาคภูมิใจตามจุดเนนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษามหาสารคาม 
     5. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ไดมีการประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานตอสาธารณะชน
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 2.4 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปน

รูปธรรม มีความเปนเลิศทางการศึกษา จากการแลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินการจัดการศึกษาของเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา 

2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม มีการเผยแพรประชาสัมพันธ ผล
การปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 2.5 ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ (KPIs) 
       2.5.1 เชิงปริมาณ 
   1. ผูบริหารโรงเรียนทุกโรง ท้ัง 35 โรงเรียน 
   2. ครูผูสอนทุกคน ท้ัง 35 โรงเรียน 
   3. นักเรียนทุกคน ท้ัง 35 โรงเรียน 
   4. ผูอํานวยการกลุมทุกกลุม ศึกษานิเทศก และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ในสังกัด  
       2.5.2 เชิงคุณภาพ 
   1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีการเพ่ิมประสิทธิภาพของการบริหารจัดการการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐานใหมีความเขมแข็งทุกดาน 
   2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสนับสนุนใหสถานศึกษาเปดโอกาสใหผูมีสวนเก่ียวของ 
มีสวนรวมในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   3. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสงเสริมใหสถานศึกษามีการยกระดับและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาสูมาตรฐานและมีคุณภาพ 
   4. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาในสังกัดท้ัง 35 โรง  
จัดแสดงผลงานท่ีประสบความสําเร็จและภาคภูมิใจตามจุดเนนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษามหาสารคาม 
      5. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ไดมีการประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานตอสาธารณะ 
 2.6 การติดตามประเมินผล 

ตัวบงช้ีภาพความสําเร็จ วิธวัีดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใชวัด
และประเมินผล 

1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนรูปธรรม มีความเปน
เลิศทางการศึกษา จากการแลกเปลี่ยนเรียนรูการ
ดําเนินการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
มีการเผยแพรประชาสัมพันธ ผลการปฏิบัติงานของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 

-การสัมภาษณ 
-การสังเกต 

-การสัมภาษณ 
-การสังเกต 
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 2.7 กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 
  1. ผูบริหารโรงเรียนทุกโรง ท้ัง 35 โรงเรียน 
  2. ครูผูสอนทุกคน ท้ัง 35 โรงเรียน 
  3. นักเรียนทุกคน ท้ัง 35 โรงเรียน 
     4. ผูอํานวยการกลุมทุกกลุม ศึกษานิเทศก และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ในสังกัด 
 2.8 ระยะเวลาดําเนินโครงการ  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
 2.9 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินงบประมาณ 

งบประมาณ  (ไดรับจัดสรรงบประมาณ) สพม. มหาสารคามจํานวนเงิน 360,400   บาท 

  2.9.1 กิจกรรมและการดําเนินการ 
 
 ท่ี กิจกรรมและการดําเนินงาน ระยะเวลา

ดําเนินการ 
ผูรับผิดชอบ สถานท่ี 

 
1. 
2. 
 

3. 
 
 

4. 
 

   
   

1. 
 

 

 

1. 

 

กิจกรรมท่ี 1 
-เสนอขออนุมัติโครงการ แตงตั้งคณะกรรมการ 
-ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทํางาน  วางแผน 
การดําเนินงาน 
-ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทํางาน ติดตามงาน 
ท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือนําเสนอผลการปฏิบัติงาน  
-นําเสนอผลการปฏิบัติงาน ของสาํนักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม และ
แลกเปลีย่นเรยีนรู ระหวางสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา  ประจําเขตตรวจราชการท่ี 12  

กิจกรรมท่ี 2 
-จัดแสดงนิทรรศการ  นําเสนอผลการพัฒนา 
คุณภาพการจัดการศึกษา ตามจุดเนน 
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคาม  จํานวน  35  โรงเรียน  
 
กิจกรรมท่ี 3 

-จัดประชุม และศึกษาดงูาน  ณ  สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา.................... 
 
 
 

 
18 ตุลาคม 2564 
19 ตุลาคม 2564 

 
20 ตุลาคม 2564 

 
 

28-29 ตุลาคม 
2564 

 

 
มกราคม 2565 – 
กันยายน 2565 

 

 

มกราคม 2565 – 
กันยายน 2565 

 

 

 
นางชุติมา นามศรีอุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ณ  โรงแรม 
เอ็มแกรนด   
อําเภอเมือง   
จังหวัดรอยเอ็ด 
 
 
 
 
 
 

ณ สํานักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษา 
มหาสารคาม 
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   2.9.2 รายละเอียดการใชงบประมาณ 
 งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจาก  สพม.มหาสารคาม จํานวนเงิน  360,400  บาท  

 
ท่ี รายการ งบประมาณ  

(บาท) 
จําแนกตามรายการ  

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

 
1. 

กิจกรรมท่ี 1 
-จัดประชุม และนําเสนอผลการปฏิบัติงาน 
ของสํานักงานเชตพ้ืนท่ีการศึกษา 

     
 42,440  
 

 
20,000 

2. กิจกรรมท่ี 2 
-จัดแสดงนิทรรศการ  นําเสนอผลการพัฒนา 
คุณภาพการจัดการศึกษา ตามจุดเนน 
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคาม  จํานวน  35  โรงเรียน  
 

   
107,360 

 
25,000 

 
3. 
 

กิจกรรมที่ 3 

-จัดประชุม และศึกษาดงูาน  ณ  สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา.................... 
  

  
18,000 

 
 

 
145,600 

 
 

 
2,000 

                               รวมท้ังสิ้น 360,400   18,000 295,400 47,000 

2.9.3 แผนการใชจายเงินงบประมาณ (ไตรมาส)     

      วงเงินงบประมาณท่ีดําเนินการ  360,400  บาท  (สามแสนหกหม่ืนสี่รอยบาทถวน)  
จํานวนเงินในแตละไตรมาส ท่ีคาดวาจะใชจาย 

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสท่ี 

1/2565 

ไตรมาสท่ี 

2/2565 

ไตรมาสท่ี 

3/2565 

ไตรมาสท่ี 

4/2565 

กิจกรรมท่ี 1 

-นําเสนอผลการปฏิบัติงาน ของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษามหาสารคาม และ
แลกเปลีย่นเรยีนรู ระหวาง
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ประจําเขตตรวจราชการท่ี 12  
ณ โรงแรมเอ็มแกรนด  อําเภอเมือง   
จังหวัดรอยเอ็ด 

กิจกรรมท่ี 2 
 -จัดแสดงนิทรรศการ  นําเสนอ 

 
62,440 

 
 
 
 
 
 
 
 

132,360 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
62,440 

 
 
 
 
 
 
 

132,360 
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แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสท่ี 

1/2565 

ไตรมาสท่ี 

2/2565 

ไตรมาสท่ี 

3/2565 

ไตรมาสท่ี 

4/2565 

ผ ล ก า ร พัฒ น าคุ ณภาพ กา รจั ด
การศึกษา ตามจุดเนนของสํานักงาน
เขต พ้ืน ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคาม  จํานวน  35  โรงเรียน  

กิจกรรมท่ี 3 
-จัดประชุม ศึกษาดูงาน   
และสรุปผลจากการศึกษาดูงาน   
ณ  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 

 
 
 
 

165,600 

 
 
 
 

165,600 

รวม 62,440 132,360 165,600  360,400 
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ช่ือโครงการ   สงเสริมยกยอง เชิดชูเกียรติ ขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาใหมีผลงานเชิงประจักษ 

******************** 
หนวยงานรับผิดชอบ กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม. มหาสารคาม 
ผูติดตอประสานงาน (contact person) 
ช่ือ – นามสกุล  นางชุติมา  นามศรีอุน      โทรศัพท    091-8653472 
E-mail   namseeoun22071966@gmail.com 
ภายใตแผนงาน  แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

ลักษณะโครงการ 

         โครงการท่ีใชงบประมาณ        โครงการท่ีไมใชงบประมาณ 

วิธีการดําเนินงาน 

         ดําเนินการเอง                    จัดจาง 

 
สวนท่ี 1 : ความเช่ือมโยงกับแผนในระดับตางๆ  
 1.1 ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
   1) ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
    (1) เปาหมาย : คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพพรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21
     (2) ประเด็นยุทธศาสตร : การปฏิรูปการเรียนรูแบบพลิกโฉม ขอ 3.4 การพัฒนาระบบ
การเรียนรูตลอดชีวิต 
    (3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ : มีมาตรการจูงใจและสงเสริมสนับสนุนให
คนเขาสูใฝเรียนรูพัฒนาตนเอง รวมถึงการยกระดับทักษะวิชาชีพ (แรงจูงใจและระบบสวัสดิการท่ี
เพียงพอและเหมาะสม)  
 1.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับท่ี 2) 
   1) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู        
     (1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  
     (1.1) เปาหมายท่ี 2.1 คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตใน
ศตวรรษท่ี 21 
     (1.2) การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ : คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอม
สําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21    
   2) แผนยอยของแผนแมบทฯ ประเด็น 12.1 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนอง 
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
    (2.1) แนวทางการพัฒนา : มีมาตรการจูงใจและสงเสริมสนับสนุนใหคนเขาสูใฝเรียนรู 
พัฒนาตนเอง รวมถึงการยกระดับทักษะวิชาชีพ 
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    (2.2) เปาหมายของแผนยอย : คนไทยไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ
การเรียนรู และทักษะท่ีจําเปนของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเขาถึงการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอด
ชีวิตดีข้ึน 
     (2.3) การบรรลเุปาหมายของแผนยอยของแผนแมบทฯ 
      1) รอยละ 50 สัดสวนครูผานการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐาน
นานาชาติ 
      2) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสงเสริมพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาใหเปนตนแบบการ
พัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเพ่ิมความคลองตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
      3) สถานศึกษาท่ีมีผลงานดีเดนเปนท่ีประจักษ (การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา) มีการ
บริหารงาน และจัดการเรียนรูท่ีเปนตนแบบ เพ่ือเผยแพร แลกเปลี่ยนเรียนรู และนําไปใชในการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา  
     4) ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีมีผลงานดีเดนเปนท่ีประจักษ (การพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษา) ไดรับการสงเสริมใหมีขวัญกําลังใจในการพัฒนาตนเอง พัฒนาคุณภาพของงาน
ใหเกิดประสิทธิภาพ เพ่ือสรางแรงกระตุน เสริมสรางพลังการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูคุณภาพของ
ผูเรียน  
      5) ครูท่ีไดรับรางวัลผูมีผลงานดีเดนเปนท่ีประจักษ (การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา) มี
การจัด การเรียนการสอนดวยสื่อ นวัตกรรมการศึกษาท่ีเกิดจากผลการพัฒนางานท่ีหลากหลาย และมี
กระบวนการถายทอดองคความรูไดเหมาะสมกับชวงวัยและความตองการของนักเรียน เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษา และสรางความโดดเดนในความสามารถของนักเรียน  
      6) นักเรียนไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มีทักษะท่ีจําเปนของ
โลก แหงศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี
ประสิทธิผล มีนิสัยใฝเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต โดยผานนวัตกรรมการศึกษาและกระบวนการ
เรียนรูท่ีหลากหลาย พรอมกาวสูสากลตามมาตรฐานสถานศึกษา   
     7) ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอระบบการบริหารจัดการของสถานศึกษา และ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
 

แผนระดับท่ี 3 (ตามมติ ครม. วันท่ี 4 ธันวาคม 2560) 
   1. นโยบายและจุดเนนกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณป พ.ศ. 2565    
  จุดเนนท่ี 6  ระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร 
 2. นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานป พ.ศ. 2565   
   นโยบายท่ี 3 คุณภาพ 
    ตัวช้ีวัด 3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหเปนครูยุคใหมมีศักยภาพในการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะมีทักษะในการปฏิบัติหนาท่ีไดดี มีความรูความสามารถใน
การใชเทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง รวมท้ังมีจิตวิญญาณความเปนคร ู
   นโยบายท่ี 4 ดานประสิทธิภาพ 
    ตัวช้ีวัด 4.5 สนับสนุนพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาใหเปนตนแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา  
และการเพ่ิมความคลองตัวในการบริหารและจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 
       นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
       นโยบายการพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และ
พัฒนา และนวัตกรรม 

 กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
       กฎหมายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
       กฎหมายเก่ียวกับทรัพยสินทางปญญา 

 ตอบแบบรายงาน 
  KRS  ตัวช้ีวัด สวนท่ี 4  
  PMQA  ตัวช้ีวัด ตัวชี้วัดท่ี 5.4 
  มาตรฐานสํานักงานเขต  มาตรฐานท่ี 2 ตัวชี้วัดท่ี 3 
 
สวนท่ี 2 : รายละเอียดโครงการ 
 2.1  หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา สามารถเขาสูการแขงขันในเวทีโลก จําเปนตองมี
กระบวนการจัดการศึกษาของประเทศใหมีมาตรฐานท้ังในระดับประเทศ และสามารถเทียบเคียง
สมรรถนะไดกับมาตรฐานนานาชาติ การประกันคุณภาพจึงเปนกระบวนการท่ีสําคัญยิ่ง กิจกรรมหนึ่ง
ท่ีสถานศึกษาตองดําเนินการควบคูไปกับการบริหารสถานศึกษา เพราะการประกันคุณภาพ (Quality 
Assurance) เปนการดําเนินการของสถานศึกษา เพ่ือใหหลักประกันกับภาคประชาสังคมวาผลผลิตท่ี
เกิดข้ึน คือ คุณภาพของผูเรียนจะมีคุณภาพเปนไปตามเปาหมายของหลักสูตร มาตรฐานการศึกษา
ของชาติ และสอดคลองกับเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการ
มีนโยบายใหปฏิรูประบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา ท้ังภายในและภายนอกของทุก
ระดับ และไดออกกฎกระทรวงวาดวยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 เม่ือวันท่ี 20 
กุมภาพันธ พ.ศ.2561 และประกาศใหใชมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานศูนยการศึกษาพิเศษ เม่ือวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2561 เพ่ือเปนแนวทาง
ให หน ว ย ง านต นสั ง กั ดและสถาน ศึ กษาร ะดั บ กา ร ศึ กษา ข้ัน พ้ืนฐ าน  ใช เ ป นแนวทา ง 
ในการสนับสนุน สงเสริม และดําเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให
เขมแข็งการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสูมาตรฐานและความเปนเลิศทาง
วิชาการมีความมุงม่ันท่ีจะพัฒนาผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ใหมีเกียรต ิและศักดิ์ศรีเปนท่ียอมรับ
ของสังคมเพ่ือเปนการยกยองผูประกอบวิชาชีพท่ีตั้งใจปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ จน
สามารถเปนแบบอยางและเปนท่ีเคารพ ยกยองของศิษย และบุคคลท่ัวไป เพ่ือการสงเสริมระบบ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหเขมแข็ง หนวยงานในสังกัดมีระบบการบริหารจัดการท่ี
มุงเนนคุณธรรมและความโปรงใสในการทํางาน การยกยองเชิดชูเกียรติผูมีผลงานดีเดนประสบ
ผลสําเร็จเปนท่ีประจักษ เปนอีกกิจกรรมหนึ่งท่ีสําคัญตอการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมี
ขวัญกําลังในการพัฒนาตนเอง พัฒนาคุณภาพของงานท่ีรับผิดชอบใหเกิดประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และเปน
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การสรางแรงกระตุน เสริมสรางพลังการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูคุณภาพของผูเรียนใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีกําหนดประกอบกับแผนแมบทยอยของ
ยุทธศาสตรชาติ ประเด็น 12.1 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 V02 ผูสอน F0202 แรงจูงใจและระบบสวัสดิการท่ีเพียงพอและเหมาะสม 

สํานักงานเขตพ้ืนการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม เปนหนวยงานท่ีสงเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา การสรางขวัญกําลังใจแกหนวยงาน ผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากร
ทางการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมยกยอง เชิดชูเกียรติ 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีผลงานเชิงประจักษ ปการศึกษา 2565 ตอไป  
 2.2 วัตถุประสงค 

2.2.1 เพ่ือสรรหาและยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา และสถานศึกษา ท่ีมีผลงานดีเดนเปนท่ีประจักษ เปนตัวแทนเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา สงเขารับการคัดเลือกรางวัลขาราชการพลเรือนดีเดน ในระดับจังหวัด และระดับประเทศ 

2.2.2 เพ่ือสรรหาและยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา และสถานศึกษา ท่ีมีผลงานดีเดนเปนท่ีประจักษ เปนตัวแทนเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา สงเขารับการคัดเลือกรางวัล ครูดีในดวงใจ ในระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

2.2.3 เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจางประจํา 
ท่ีจะพนจากราชการเพราะเกษียณอายุราชการ ในวันสิน้ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 2.3 เปาหมายโครงการ 
   2.3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 
    ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามหาสารคาม   
  2.3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 

 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษามหาสารคาม  ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ 
 2.4 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
  1. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํางานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคาม ตระหนักถึงความสําคัญในการไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติและสามารถนําผลการ
คัดเลือกมาใชในการวางแผนความกาวหนาในวิชาชีพตอไป 
  2. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํางานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา     
มหาสารคาม  ผูท่ีมีผลงานยอดเยี่ยมและมีความประพฤติในการครองตน ครองคน ครองงาน ไดรับ
การยกยองเชิดชูเกียรติ  เปนแบบอยางท่ีดีและยอมรับของบุคคลในวิชาชีพและสังคมรวมท้ังเสริมสราง
ขวัญกําลังใจ 
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 2.5 ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ (kPIs) 
  2.5.1 เชิงปริมาณ 
   ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มหาสารคาม ท่ีมีผลงานดีเดนฯ สมัครเขารวมประกวดเพ่ือรับการคัดเลือกรางวัล  รอยละ 80    
  2.5.2 เชิงคุณภาพ 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษามหาสารคาม  ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติในฐานะผูมีผลงานดีเดนฯ เปนแบบอยางท่ีดีใน
การครองตน ครองคน ครองงาน เปนท่ียอมรับของบุคคลในวิชาชีพและสังคม  

 2.6 การติดตามประเมินผล  
ตัวบงช้ีภาพความสําเร็จ วิธวัีดและ

ประเมินผล 
เครื่องมือท่ีใชวัด
และประเมินผล 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา
ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามหาสารคาม  ไดรับ
การยกยองเชิดชูเกียรติ 

-การสัมภาษณ 
-การสังเกต 

-การสัมภาษณ 
-การสังเกต 

 2.7 กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษามหาสารคาม  ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ 
 2.8 ระยะเวลาดําเนินโครงการ  1 มกราคม 2565 – 30 กันยายน 2565 
 2.9 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินงบประมาณ 

งบประมาณ สพม. มหาสารคาม จํานวนเงิน.... 14,400......บาท 
     2.9.1 กิจกรรมและการดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรมและการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ สถานท่ี 
 

1. 
 
 

2. 
 
 
 

3. 

 

 

กิจกรรมท่ี 1   
การประกวดคัดเลือก 
“ขาราชการพลเรือนดีเดน”  
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
กิจกรรมท่ี 2 
การประกวดคัดเลือก  
“ครูดีในดวงใจ” 
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
กิจกรรมท่ี 3 
สงเสริมยกยอง เชิดชูเกียรติ 
ผูจะเกษียณอายุราชการ  
ในป 2565 
 

 
มกราคม-กันยายน 

2565 
 

มกราคม-กันยายน 
2565 

 
 มกราคม-กันยายน 
2565 
 

 
นางชุติมา นามศรี
อุน 

 
สพม.มค 
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    2.9.2 รายละเอียดการใชงบประมาณ  
   งบประมาณท้ังสิ้น  จํานวนเงิน  14,400  บาท  โดยมีรายละเอียดการใชจาย ดังนี้   

 
ที่ 

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ รวม 

 

1. 

กิจกรรมท่ี 1   
-การประกวดคัดเลือก “ขาราชการ 
พลเรือนดีเดน”  ระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา  
 

 
4,000 

   
4,000 

 

2. 

กิจกรรมท่ี 2   
-การประกวดคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ”   
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 

 
4,000 

   
4,000 

 
3 

กิจกรรมท่ี 3 
-สงเสริมยกยอง เชิดชูเกียรติผูจะเกษียณ 
อายุราชการ ในป 2565 
 

   
6,400 

 
6,400 

                        รวมท้ังสิน้ 8,000  6,400 14,400 

หมายเหตุ  ขออนุมัติถัวจายทุกรายการ 
2.9.3  แผนการใชจายเงินงบประมาณ  (ไตรมาส)      

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสท่ี 
1/2565 

ไตรมาสท่ี 
2/2565 

ไตรมาสท่ี 
3/2565 

ไตรมาสท่ี 
4/2565 

กิจกรรมท่ี 1   
-การประกวดคัดเลือก 
“ขาราชการพลเรือนดีเดน”  
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
กิจกรรมท่ี 2   
-การประกวดคัดเลือก  
“ครูดีในดวงใจ”   
กิจกรรมท่ี  3 
-สงเสริมยกยอง  เชิดชูเกียรติ 
ผูจะเกษียณอายุราชการ ในป 
2565 

  
4,000 

 
 
 
 

4,000 
 

 

 
 
 
 
 
 

6,400 

 
4,000 

 
 

4,000 
 

6,400 
 

รวม  4,000 4,000 6,400 14,400 
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โครงการ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 
            สูมาตรฐานสากล 
หนวยงานรับผิดชอบ กลุม นโยบายและแผน สพม. มหาสารคาม  
ผูติดตอประสานงาน (contact person) 
ชื่อ - นามสกุล นายปกรณ ชิณสิทธิ์ นายศุภกร พันธุเสนา และนายกันตินันท ฉิมพลี 
โทรศัพท  0908464517  E-mail kuntinun.haha@gmail.com 
ลักษณะโครงการ* 

         โครงการท่ีใชงบประมาณ        โครงการท่ีไมใชงบประมาณ 

วิธีการดําเนินงาน* 

         ดําเนินการเอง                    จัดจาง 

สวนที่  1  ความเช่ือมโยง กับแผนในระดับตางๆ  
 1.1  ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
  1) ยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย     

   (1) เปาหมาย คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

   (2) ประเด็นยุทธศาสตร การพัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิต 
   (3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรชาติใหความสําคัญกับการพัฒนา
ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกชวงวัย ใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ ซ่ึงการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยไดใหความสําคัญกับการพัฒนาท้ังสอดคลองกับศักยภาพ ความสนใจ ความถนัด และ
การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยท่ีหลากหลาย รวมท้ังการใหความสําคัญกับการสงเสริม
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือใหประเทศไทยสามารถยกระดับเปนเจาของเทคโนโลยีและนวัตกรรม
กาวทันโลก ซ่ึงการศึกษาและการเรียนรูเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาศักยภาพของคนใหมีทักษะ
ความรู ทักษะอาชีพบนฐานพหุปญญา มีสมรรถนะท่ีมีคุณภาพสูง รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง เพื่อ
พัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพและมุงใหเกิดผลสัมฤทธิ ์ในการบริหารงานตามภารกิจและ
เปาหมายขององคกร  ดังนั้น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม จึงมีความ
จําเปนที่จะตองมีการปรับเปลี ่ยน และพัฒนาบุคลากรใหทันยุคทันสมัย โดยนําเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมเขามาเสริมในการดําเนินงาน อีกทั้งเมื่อดําเนินการไดมาซึ่งขอมูลแลวจําเปนที่จะตองมี
การเผยแพรประชาสัมพันธในรูปแบบของสารเทศในรูปแบบตางๆ  เพื่อใหเกิดการกระจาย
ฐานขอมูลและการนําขอมูลไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดและสอดคลองตามหลักธรรมาภิบาล 

 1.2  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับท่ี 2) 
  1)   แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู 
   (1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 
   เปาหมายท่ี คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มีทักษะท่ีจําเปน
ของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี
ประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
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  (2) แผนยอยของแผนแมบทฯ แผนยอยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
    แนวทางการพัฒนา (6) สงเสริมการวิจัยและใชเทคโนโลยีในการสรางและจัดการความรู 
การเรียนการสอน และการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพท่ีสอดคลองกับบริบทพ้ืนท่ี ซ่ึงรวมถึง
การบูรณาการความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษากับภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และภาครัฐ เพ่ือ
เสริมสรางระบบนิเวศนวัตกรรมท่ีเขมแข็ง       
    เปาหมายของแผนยอย คนไทยไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการ
เรียนรู และทักษะท่ีจําเปนของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเขาถึงการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตดี
ข้ึน 
 1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ ดานการศึกษา 
  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป 7.การปฎิรูปการศึกษาและการเรียนรูโดยการพลิกโฉมดวยระบบ
ดิจิทัล 
  2) ข้ันตอนการดําเนินงาน  
   1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
   2. การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเครือขายสํานักงานและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  3) กิจกรรม 1.จัดกิจกรรจัดทําระบบขอมูลและสารสนเทศเพ่ือการศึกษา(Big Data In 
Education) 
  4) เปาหมายกิจกรรม ระบบขอมูลและสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 

  

 แผนระดับท่ี 3 (ตามมติ ครม. วันท่ี 4 ธันวาคม 2560) 
      1. นโยบายและจดุเนนกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณป พ.ศ. 2565    
   จุดเนนท่ี การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
  2. นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานป พ.ศ. 2565   
   นโยบายขอ 4. ดานประสิทธิภาพ (4.6) เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและ 
ประเมินผลการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  3. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   เรื่องท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 ตอบแบบรายงาน    

PMQA  ตัวช้ีวัด ......4.4............... 

สวนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
 2.1  หลักการและเหตุผล 
  ปจจุบันมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือทางการบริหารสมัยใหมตางๆ เขามา
ในการบริหารจัดการภายในองคกรภาครัฐ ท้ังนี้ก็เพ่ือพัฒนาองคกร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและมุง
ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในการบริหารงานตามภารกิจและเปาหมายขององคกร  ดังนั้น สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม จึงมีความจําเปนที่จะตองมีการปรับเปลี่ยน และพัฒนา
บุคลากรใหทันยุคทันสมัย โดยนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมเขามาเสริมในการดําเนินงาน อีกทั้งเมื่อ
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ดําเนินการไดมาซ่ึงขอมูลแลวจําเปนที่จะตองมีการเผยแพรประชาสัมพันธในรูปแบบของสารเทศ
ในรูปแบบตางๆ  เพื่อใหเกิดการกระจายฐานขอมูลและการนําขอมูลไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด
และสอดคลองตามหลักธรรมาภิบาล 
  การจัดเก็บขอมูล การวิเคราะหและประเมินผลขอมูลตามโปรแกรม Data Management 
Center จะไดขอมูลตางๆ เชน ตําแหนงท่ีตั้งของโรงเรียน  จํานวนนักเรียน  จํานวนครู จํานวนเด็ก
ออกกลางคัน การยายระหวางภาคเรียน เปนตน ขอมูลดังกลาวนี้จะใชเปนขอมูลเพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจและประกอบการบริหารงานท้ังดานเงิน คน กระบวนการและวัสดุ/ครุภัณฑ  และอีกท้ัง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีนโยบายสําคัญในการท่ีจะพัฒนาระบบขอมูล
สารสนเทศเพ่ือการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ โดยใชโปรแกรมนักเรียนรายบุคคล  Data Management 
Center พรอมท้ังไดสั่งการใหทุกสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาดําเนินการจัดเก็บขอมูลดังกลาว โดยให
ดําเนินการจัดเก็บ ตรวจสอบ และปรับปรุงขอมูลนักเรียนรายบุคคลไดอยางมีประสิทธิภาพครบถวน
และถูกตองเพ่ือท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจะ
ไดใชเปนขอมูลในการบริหารการวางแผน  จัดการศึกษาและทางดานอ่ืน ท่ีเก่ียวของตอไป 
 2.2 วัตถุประสงค 

   1. เพ่ือจัดเก็บขอมูลนักเรียนรายบุคคลใหครบถวน สมบูรณ ถูกตองและเปนขอมูลเพ่ือใชใน
การบริหารจัดการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
   2. เพ่ือพัฒนาระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศใหครอบคลุมกับการใชงานในสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม และสถานศึกษาในสังกัด 
   3. เพ่ือปรับปรุงอุปกรณเชื่อมตอหอง sever และปรับปรุง ซอมแซมวัสดุ อุปกรณเครือขาย 
ใหรองรับความตองการใชงานอินเทอรเน็ตท่ีสูงข้ึน 
 2.3 เปาหมายโครงการ  
  2.3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 
   1) ครูผูรับผิดชอบงานขอมูลในระดับสถานศึกษา จํานวน 35 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน  รวม 70 คน 
   2) บุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ท่ีรับผิดชอบงานธุรการ
กลุมละ 1 คน  รวม 10  คน 
  2.3.2  เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 
   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม และโรงเรียนในสังกัด มีขอมูล
สารสนเทศทางการศึกษา ขอมูลนักเรียน และจัดทําเปนเอกสารขอมูลสารสนเทศเพ่ือใชในการ
วางแผนพัฒนาใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 2.4 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ    
  1) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม และโรงเรียนในสังกัด มีขอมูล
สารสนเทศ   ท่ีถูกตอง สมบูรณ และเปนเอกภาพและมีการนําขอมูลดังกลาวไปใชงาน ประชาสัมพันธ
ใหหนวยงาน ท้ังภายในสังกัดและนอกสังกัดทราบ 
  2) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม มีศูนยขอมูลสารสนเทศทาง
การศึกษาท่ีเปนแหลงรวบรวมขอมูลสารสนเทศท้ังหมดในลักษณะ One Stop Service 
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 2.5  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ (KPIs) 
  2.5.1  เชิงปริมาณ 
   ผูเขารบการอบรมรอยละ 100 มีความรูในการกรอกขอมูล DMC และความม่ันคงปลอดภัย
ทางไซเบอร (Cyber) 
  2.5.2 เชิงคุณภาพ 
   1) ขอมูลสารสนเทศของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามมีความถูกและ
เปนปจจุบัน 
   2) ระบบเครือขายสํานักงานและเทคโนโลยีสารสนเทศมีคุณภาพ 
 2.6 การติดตามประเมินผล 
  2.6.1. วิธีการ 1.ทดสอบกอนและหลังการอบรม 2. สอบถามความพึงพอใจ 

  2.6.2. เครื่องมือ 1. แบบทดสอบกอนและหลังการอบรม 2. แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 2.7  กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 
  2.7.1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
  2.7.2 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม จํานวน 35 
โรงเรียน 
 2.8 ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 
 2.9   แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินงบประมาณ 
    งบประมาณ งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจาก สพม. มหาสารคาม แผนงานพ้ืนฐานดานการ
พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย.จํานวนเงิน....60,000... .บาท รายละเอียด
ประกอบการใชจาย ดังนี้ 

 2.9.1 กิจกรรมและการดําเนินการ 
ท่ี กิจกรรมและการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนนิงาน ผูรับผิดชอบ สถานท่ี 
1 อบรมการใชโปรแกรมระบบบรหิารจัดการ

ขอมูลนักเรียนรายบุคคล โปรแกรม DATA 
Management Center : DMC 
-เสนอขออนุมัติโครงการ และเสนอแตงตั้ง
คณะกรรมการ 
-จัดอบรมการใชโปรแกรมระบบบริหาร
จัดการขอมูลนักเรียนรายบุคคล โปรแกรม 
Data Management Center และ
โปรแกรมท่ีเก่ียวของ 
-ประมวลผล วิเคราะห สังเคราะหขอมูลเพ่ือ
จัดทําขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
-ติดตาม ตรวจสอบ จัดเก็บและประมวลผล  

 
 
 
 

เมษายน 2565 
 

พฤษภาคม 2565 
 
 

มิถุนายน 2565 
 

มิถุนายน 2565 

 
 
 
 

นายสุริยา ทอง
บุญมา 
นายปกรณ ชิณ
สิทธิ์ 

 

 
 
 
 

สพม.มค 
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ต่อ 

ท่ี กิจกรรมและการดําเนินงาน ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

ผูรับผิดชอบ สถานท่ี 

2 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเครือขาย
สํานักงานและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
-ปรับปรุงอุปกรณเชื่อมตอหอง sever และ
ปรับปรุง ซอมแซมวัสดุ อุปกรณเครือขาย  
-ปรับปรุงขอมูลสารสนเทศ เว็บไซต
สํานักงานเขตฯ และอ่ืนๆ 

 
 

มกราคม-กันยายน 
2565 

 
 

นายสุริยา ทอง
บุญมา 
นายปกรณ ชิณ
สิทธิ์ 

 

 
 

สพม.มค 

3 การอบรมความม่ันคงปลอยภัยทางไซเบอร 
(Cyber) 
-จัดอบรมความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร 
-ประมวลผล วิเคราะห สังเคราะหขอมูล 
-ติดตาม ตรวจสอบ จัดเก็บและประมวลผล 

 
 

พฤษภาคม 2565 
 

มิถุนายน 2565 
กันยายน 2565 

 
 

นายสุริยา ทอง
บุญมา 
นายปกรณ ชิณ
สิทธิ ์

 
 

สพม.มค 

2.9.2 รายละเอียดการใชงบประมาณ งบประมาณท้ังส้ิน 60,000 บาท โดยมีรายละเอียดการใช
จาย ดังนี้  

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม 

 กิจกรรมท่ี 1 อบรมการใชโปรแกรม
ระบบบริหารจัดการขอมูลนักเรียน
รายบุคคล โปรแกรม DATA 
Management Center : DMC 

3,600 6,000 3,000 12,600 

 กิจกรรมท่ี 2 การเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบเครือขายสํานักงานและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

7,200 6,000 20,000 33,200 

 กิจกรรมท่ี 3 การอบรมความม่ันคงป
ลอยภัยทางไซเบอร (Cyber) 

3,600 6,000 4,600 14,200 

 รวมท้ังส้ิน 14,400 18,000 27,600 60,000 
(ขออนุมัติถัวจายทุกรายการ) 
 
 
 
 
 



318 
 

2.9.3 แผนการใชจายเงินงบประมาณ (ไตรมาส) 
 

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสท่ี 

1/256X 

ไตรมาสท่ี 

2/256X 

ไตรมาสท่ี 

3/256X 

ไตรมาสท่ี 

4/256X 

กิจกรรมท่ี  1  อบรมการใช

โปรแกรมระบบบริหารจัดการ

ข อ มู ลนั ก เ รี ย น ร า ยบุ ค คล 

โ ป ร แ ก ร ม  DATA 

Management Center : 

DMC 

 12,600 
 

  12,600 

กิ จ ก ร ร ม ท่ี  2  ก า ร เ พ่ิ ม

ประสิทธิภาพระบบเครือขาย

สํ านั ก ง านและ เทค โน โลยี

สารสนเทศ 

 33,200 
 

  33,200 

กิจกรรมท่ี 3 การอบรมความ

ม่ันคงปลอยภัยทางไซเบอร  

(Cyber) 

  14,200  14,200 

รวม  45,800 14,200  60,000 
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โครงการ   สงเสริมพัฒนาศักยภาพผูนําตามวิถีประชาธิปไตยในสถานศึกษา  
              ประจําป 2565 
 
หนวยงานรับผิดชอบ   กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา              
                             มหาสารคาม 
ผูติดตอประสานงาน (contact person) 
ช่ือ – นามสกุล  นางสาวไพลิน  ภูมิวัน    โทรศัพท  081 959 9808 
โทรสาร  043 777 243  E-mail : spmsarakham@hotmail.com 
ภายใตแผนงาน   พัฒนาคุณภาพการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
ลักษณะโครงการ* 

        โครงการท่ีใชงบประมาณ        โครงการท่ีไมใชงบประมาณ 

วิธีการดําเนินงาน* 

         ดําเนินการเอง                  จัดจาง 

สวนท่ี 1 ความเช่ือมโยง/ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ  
 1. ยุทธศาสตรชาติ  ดานความม่ันคง 
  เปาหมาย บานเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
  ประเด็น การพัฒนาและเสริมสรางความจงรักภักดีตอสถาบันหลักของชาติ 
 2. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นความม่ันคง 
  เปาหมายระดับประเด็น     ประเทศชาติมีความม่ันคงในทุกมิติ และทุกระดับเพ่ิมข้ึน 
  แผนยอยของแผนแมบทฯ  การรักษาความสงบภายในประเทศ   
  เปาหมายแผนแมบทยอย   คนไทยมีความจงรักภักดี ซ่ือสัตย พรอมธํารงรักษาไวซ่ึงสถาบันหลัก   
ของชาติ สถาบันศาสนาเปนท่ีเคารพ ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงข้ึน 
 3. แผนปฏิรูปประเทศ ดานการศึกษา 
  ประเด็นปฏิรูปประเทศ    การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลง     
ในศตวรรษท่ี 21 
 4. แผนงาน พัฒนาคุณภาพการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
 5. นโยบายและจุดเนน ศธ. ป 2565   การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
 6. นโยบาย สพฐ. ป 65  ดานคุณภาพ 
 7. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป สพฐ. เรื่องท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและ
ประเทศชาติ 
 8. ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล  นโยบายการปกปองเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 
 9. ตอบแบบรายงาน  e-MES ตัวชี้วัดท่ี  1 รอยละของผูเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความ
รัก ในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข 

mailto:spmsarakham@hotmail.com
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สวนท่ี 2 รายละเอียดโครงการ 
1. หลักการและเหตุผล 

  ตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) และแผนปฏิรูปประเทศดาน
การศึกษากําหนดใหมีการพัฒนาเด็กตั้งแตระดับปฐมวัยใหมีสมรรถนะและคุณลักษณะท่ีดี สมวัยทุก
ดาน โดยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 ตระหนักถึง
พหุปญญามนุษยท่ีหลากหลาย มีเปาหมายใหผูเรียนทุกกลุมวัยไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน มีทักษะท่ีจําเปนของโลกอนาคต สามารถแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอ่ืน
ไดอยางมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต รวมท้ังเปนพลเมืองท่ีรูสิทธิและ
หนาท่ี มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา    ข้ันพ้ืนฐาน มุงม่ัน
ในการพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหเปน “การศึกษาข้ันพ้ืนฐานวิถีใหม วิถีคุณภาพ” โดยกําหนด
นโยบายประจําปงบประมาณ 2564 – 2565 จํานวน 4 ดาน ไดแก ดานความปลอดภัย ดานโอกาส ดาน
คุณภาพ และดานประสิทธิภาพ  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ตระหนักถึงความสําคัญในการสงเสริม
การ จัดการศึกษาใหผูเรียนมีความรู มีทักษะการเรียนรูและทักษะท่ีจําเปนของโลกในศตวรรษท่ี 21 
อยางครบถวน  เปนคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันของชาติ ยึดม่ันการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย   ทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง เสริมสราง
ความเปนผูนําและประชาธิปไตยในสถานศึกษา เปนกิจกรรมท่ีตองดําเนินการทุกป เพ่ือเปนเครื่องมือ
ท่ีจะชวยใหนักเรียนเปนผู ท่ี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค ตามหลักสูตรของสถานศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

จากนโยบายและความจําเปนดังกลาว สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
เห็นความจําเปนในการจัดทําโครงการสงเสริม พัฒนาศักยภาพผูนําตามวิถีประชาธิปไตยใน
สถานศึกษา ประจําป 2565    เพ่ือสงเสริม พัฒนาทักษะการเปนผูนําตามวิถีประชาธิปไตยเพ่ือให
นักเรียนเปนประชากรท่ีมีคุณภาพ และเพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินกิจกรรมการพัฒนานักเรียน
อยางมีประสิทธิภาพ  

 2. วัตถุประสงคโครงการ  
   2.1 เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหเกิดพฤติกรรมดานประชาธิปไตย 
   2.2 เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาทักษะดานการคิด การใชเหตุผลการคิดวิเคราะห 
   2.3 เพ่ือสรางและพัฒนาเครือขายสภานักเรียนท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 

 3. เปาหมายโครงการ (Output) 

  3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 
   3.1.1 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามไดรับการ
สงเสริมใหเกิดพฤติกรรมดานวิถีประชาธิปไตย จํานวน  35 โรงเรียน 
   3.1.2 นักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามไดรับการ
พัฒนาทักษะ ดานการคิด การใชเหตุผลการคิดวิเคราะห จํานวน 70 คน 
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   3.1.3 รอยละ 70 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
มหาสารคามมีการสรางเครือขายสภานักเรียนท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 
  3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 

 3.2.1 นักเรียนมีความสามารถในการจัดการปญหาและความขัดแยงอยางเหมาะสม และ
ปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม 

 3.2.2 นักเรียนมีความสามารถในการทํางานและการอยูรวมในสังคมดวยการเสริมสราง
ความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล 
  3.3 ผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ (impact) 
    3.3.1 นักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม มีความ
ตระหนักในบทบาทหนาท่ีของสภานักเรียน มีทักษะดานการคิด การใชเหตุผลการคิดวิเคราะห และ
เรียนรูสิ่งตางๆ จากการปฏิบัติจริง  
   3.3.2 องคกรสภานักเรียนมีการดําเนินงานท่ีเขมแข็ง และมีการพัฒนาอยางตอเนื่องไปสู
ความยั่งยืน 
      3.3.3 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามมีโรงเรียนสภานักเรียนดีเดน 
เพ่ือเปนตัวแทนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไปคัดเลือกโรงเรียนตนแบบสภานักเรียน ประจําป 2565 
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตอไป 
  3.4 ตัวช้ีวัดความสําเร็จ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
   เชิงปริมาณ   
       3.4.1. รอยละ 80 ของนักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคาม ไดรับการสงเสริม พัฒนาศักยภาพผูนําตามวิถีประชาธิปไตย    
                 3.4.2 รอยละ 100 โรงเรียนในสังกัด โรงเรียนมีคณะกรรมการสภานักเรียนสามารถเปน
แกนนําและขยายผลได  
   เชิงคุณภาพ  
    1. นักเรียนในสังกัดไดรับการสงเสริม พัฒนาศักยภาพผูนําตามวิถีประชาธิปไตย                                               
    2. สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามมีการ
ดําเนินงานกิจกรรมสภานักเรียนอยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม 
  3.5 กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน 
   3.5.1 สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 35 แหง  
   3.5.2 นักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม   
 4. ระยะเวลาเริ่มตนและส้ินสุดโครงการ 
  เมษายน – สิงหาคม  2565 
 5. สถานท่ี/พ้ืนท่ีดําเนินการ 
  5.1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
  5.2 สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
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 6. การติดตามประเมินผล 
  6.1 วิธีการ  
   6.1.1 ติดตาม ตรวจสอบผลการดําเนินงาน 
   6.1.5 ลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูล 
  6.2 เครื่องมือ 
   6.2.1 การรายงานผลการดําเนินงานของสถานศึกษา     
   6.2.2 แบบสอบถาม และแบบสํารวจ    
  7. กิจกรรม - วิธีดําเนินการ (Activity)  

7.1 จัดประกวดคัดเลือกสภานักเรียนดีเดนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
มหาสารคาม 
    - ประชุมวางแผนการดําเนินงานคณะกรรมการดําเนินงานฯ 
    - ประสานงานผูเก่ียวของ 
    - ดําเนินการจัดประกวดคัดเลือกฯ เพ่ือเปนตัวแทนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไปคัดเลือก
โรงเรียนตนแบบสภานักเรียน ประจําป 2565 ของ สพฐ.ตอไป 
  7.2  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผูนําตามวิถีประชาธิปไตย 
   - ประชุมวางแผนการดําเนินงานคณะกรรมการดําเนินงานฯ 
   - ประสานงานผูเก่ียวของ 
   - ประชุมเชิงปฏิบัติการสงเสริม พัฒนาศักยภาพผูนําตามวิถีประชาธิปไตยในสถานศึกษา 
   - เลือกตั้งสภานักเรียน/จัดตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษามหาสารคาม ประจาํป 2565 
 8. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินงบประมาณ 

    งบประมาณ  งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจาก  สพม. มหาสารคาม แผนงานพัฒนา
คุณภาพการศึกษา สพม.มค  จํานวนเงิน...30,000..บาท รายละเอียดประกอบการใชจาย ดังนี้ 
กิจกรรมและการดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรมและการดําเนินงาน ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

ผูรับผิดชอบ สถานท่ี 

1 จัดประกวดคัดเลือกสภานักเรียนดีเดน สพม.มค เมษายน ไพลิน สพม.มค 

2 พัฒนาศักยภาพผูนําตามวิถีประชาธิปไตย 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการสงเสริม พัฒนา
ศักยภาพผูนําตามวิถีประชาธิปไตยใน
สถานศึกษา 
- เลือกตั้งสภานักเรียน/จัดตั้งคณะกรรมการ
สภานักเรียนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 

มิถุนายน – สิงหาคม ไพลิน สพม.มค 
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รายละเอียดการใชงบประมาณ จํานวน  30,000 บาท โดยมีรายละเอียดการใชจาย ดังนี้  
 
ท่ี 

 
รายการ 

 
งบประมาณ 

จําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใช

สอย 
คา
วัสด ุ

  
กิจกรรมท่ี 1 
การประกวดคัดเลือกโรงเรียนตนแบบสภานักเรียนระดับ
เขตพ้ืนท่ี 
คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสินฯ (5x500) 
คาโลรางวัล 
คาอาหาร,อาหารวางและเครื่องดื่ม (10x170 ) 
กิจกรรมท่ี 2  
การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ/เลือกตั้งคณะกรรมการสภา
นักเรียน  
(จํานวน 120 คน) 
คาอาหาร,อาหารวางและเครื่องดื่ม (120 x 170) 
คาวิทยากร  
คาปาย/วัสดุเอกสารการประชุมฯ 

 
 

 
 

 2,500 
 
 
 
   
 
   

 
 
 
 

1,700 
 
 
 

 
20,400 

   
3,000         

 
 

  
1,500 

 
 
 
 

900 

30,000 2,500 25,100 2,400 

                  รวมท้ังส้ิน 30,000 (สามหม่ืนบาทถวน) 
(ขออนุมัติถัวจายไดทุกรายการ) 
แผนการใชจายเงินงบประมาณ (ไตรมาส) 

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสท่ี 

1/2565 

ไตรมาสท่ี 

2/2565 

ไตรมาสท่ี 

3/2565 

ไตรมาสท่ี 

4/2565 
1. การประกวดคัดเลือกโรงเรียน
ตนแบบสภานักเรียนระดับเขตพ้ืนท่ี 

 5,700   5,700 

2. การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ/เลือกตั้ง
คณะกรรมการสภานักเรียน  

   24,300 24,300 

รวม  5,700  24,300 30,000 
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โครงการ  คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 
            ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานประจําปการศึกษา 2565  
 
หนวยงาน   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
ผูรับผิดชอบโครงการ  
 ชื่อ – สกุล  นางสาวไพลิน  ภูมิวัน   ตําแหนง นักวิชาการศึกษาชํานาญการ    
โทรศัพทมือถือ 081 959 9808 
 
สวนท่ี 1 ความเช่ือมโยง/ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ  
 1. ยุทธศาสตรชาติ  ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย 
  เปาหมาย คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
  ประเด็น การพัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิต 
 2. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู 
  เปาหมายระดับประเด็น     คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มี
ทักษะท่ีจําเปนของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับ
ผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝเรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิต 
  แผนยอยของแผนแมบทฯ  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21   
  เปาหมายแผนแมบทยอย   คนไทยไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู 
และทักษะท่ีจําเปนของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเขาถึงการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตดีข้ึน 
 3. แผนปฏิรูปประเทศ ดานการศึกษา 
  ประเด็นปฏิรูปประเทศ    การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลง     
ในศตวรรษท่ี 21 
  ประเด็นปฏิรูปยอย  การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา 
 4. แผนงาน พัฒนาคุณภาพการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
 5. นโยบายและจุดเนน ศธ. ป 2565   การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
 6. นโยบาย สพฐ. ป 65  ดานคุณภาพ 
 7. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป สพฐ. เรื่องท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสราง 
สังคมแหงการเรียนรู 
สวนท่ี 2 เนื้อหาสําคัญของโครงการ 

1. หลักการและเหตุผลความจําเปน 
   การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน เปนงานท่ีสนองพระราชปรารภ     
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ไดดําเนินการตั้งแตปการศึกษา 
2506 เปนตนมา โดยท่ีทรงมีพระประสงคท่ีจะพระราชทานรางวัลใหแกนักเรียนท่ีมีความประพฤติดี
และมีความมานะพยายามศึกษา เลาเรียนจนไดผลดีรวมท้ังโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาดีจนนักเรียนไดรับ
ผลการเรียนดีเปนสวนรวม  โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานรับผิดชอบการ
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ดําเนินการคัดเลือกนักเรียน  นักศึกษา และสถานศึกษา ในระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ซึ ่ง
กระบวนการในการดําเนินงานคัดเลือกเริ่มตั้งแตการคัดเลือกระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ระดับจังหวัด 
ระดับกลุมจังหวัด และสงผลการคัดเลือกใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา   ข้ันพ้ืนฐานตรวจสอบ 
เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการอํานวยการในระดับกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาคัดเลือกและประกาศผล 
เพ่ือรับรางวัลพระราชทานในแตละปการศึกษาตอไป 

 2. วัตถุประสงคโครงการ  
  2 . 1  เ พ่ื อดํ า เ นิ น ก า ร สนองพระร าชปร ารภขอ งพระบาทสม เ ด็ จพระปร มินทร                            
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในอันท่ีจะนํามาซ่ึงความเจริญรุงเรืองในดานการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของประเทศใหดํารงสภาพท่ีดี   
  2.2  เพ่ือคัดเลือกนักเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีความประพฤติดี  มีผลการเรียนดี   
มีกิจกรรมรวมกับสถานศึกษาอยางสมํ่าเสมอ มีความคิดสรางสรรค  มีความเปนผูนํา  มีคุณธรรม
จริยธรรม และผลงานดีเดนเปนท่ีประจักษตอนักเรียนและบุคคลท่ัวไป  
  2.3  เพื่อคัดเลือกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดการศึกษาไดมาตรฐาน
ดีเดนในดานตาง ๆ  ตามขอบเขตการประเมิน 
 3. เปาหมายโครงการ (Output) 
  3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 
   3.1 ประเมินคัดเลือกประเภทนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน และระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายแบงเปน ขนาดเล็ก ขนาดกลาง  ขนาดใหญ 
   3.2 ประเมินคัดเลือกประเภทสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา แบงเปน ขนาดเล็ก ขนาดกลาง  
ขนาดใหญ 
   3.3 ประเภทและจํานวนรางวัล  ทุกระดับมี 3 รางวัล  ขนาดละ 1 รางวัล 
   3.4 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม และ
สถานศึกษา ทุกสังกัดท่ีจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ระดับมัธยมศึกษา) 
  3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 

 3.2.1 นักเรียนและสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีจัดการศึกษาไดมาตรฐานดีเดน   
ในดานตางๆ ตามขอบเขตการประเมิน 

 3.2.2 นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู และทักษะท่ีจําเปนของโลก
ศตวรรษท่ี 21 
  3.3 ผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ (impact) 
   3.3.1. ผูบริหารและครูมีความรูความเขาใจรูปแบบการประเมินและวิธีการประเมินแบบใหม  
   3.3.2. นักเรียนไดแสดงออกถึงความรูความสามารถของตนเองอยางชัดเจนตามศักยภาพ 
   3.3.3 สถานศึกษาไดพัฒนาดานคุณภาพนักเรียน ดานการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ                     
ดานบุคลากร ดานการบริหารจัดการ ความสัมพันธกับชุมชน และอาคารสถานท่ี 
            3.3.4 หนวยงานมีตัวแทนนักเรียนและสถานศึกษาแตละระดับ/ขนาด เพ่ือเขารับการ
ประเมินคัดเลือกในระดับสูงข้ึนตอไป 
 3.4 ตัวช้ีวัดความสําเร็จ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
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   เชิงปริมาณ   
         3.4.1. รอยละ 80 หนวยงานมีตัวแทนนักเรียนและสถานศึกษาแตละระดับ/ขนาด เพ่ือ
เขารับการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน    
        3.4.2 รอยละ 70 ของโรงเรียนในสังกัดมีการพัฒนาดานคุณภาพนักเรียน ดานการ
บริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ดานบุคลากร ดานการบริหารจัดการ ความสัมพันธกับชุมชน และ
อาคารสถานท่ี 
   เชิงคุณภาพ  
    นักเรียนในสังกัดไดรับการสงเสริม พัฒนาศักยภาพมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู และ
ทักษะ จําเปนของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเขาถึงการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต   
  3.5 กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน 
   3.5.1 นักเรียนและสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคาม  
   3.5.2 นักเรียนและสถานศึกษาทุกในสังกัดในจังหวัดมหาสารคามท่ีเปดสอนในระดับ
มัธยมศึกษา    
 4. ระยะเวลาเริ่มตนและส้ินสุดโครงการ 
  กันยายน  – พฤศจิกายน 2565 
 5. สถานท่ี/พ้ืนท่ีดําเนินการ 
  5.1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
  5.2 สถานศึกษาท่ีเขารับการประเมิน 
 6. การติดตามประเมินผล 
  6.1 วิธีการ  
   ผลการคัดเลือกฯ 
  6.2 เครื่องมือ 
   6.2.1 แบบประเมินฯ     
   6.2.2 คูมือการประเมินฯ    
  ชวงเวลา  กันยายน  – พฤศจิกายน 2565  
  7. กิจกรรม - วิธีดําเนินการ (Activity)  
  7.1 สถานศึกษาทุกสังกัดท่ีจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แจงความประสงคขอเขารับการประเมินตอ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ท้ังประเภทนักเรียนและสถานศึกษา ภายใน
วันท่ี 30 สิงหาคม 2565 
  7.2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ประเมินคัดเลือกนักเรียนและ
สถานศึกษาตามระดับและขนาดของสถานศึกษา ภายในเดือนกันยายน 2565 
 8. งบประมาณของโครงการ 
  จํานวน  20,000 บาท (สองหม่ืนบาทถวน) 
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โครงการ อบรมกฎหมายมหาชนในการปฏิบัติราชการเพื่อนําไปสูการบริหาร
จัดการภาครัฐท่ีดี  (กิจกรรมฝกอบรมการดําเนินการทางวินัยไมรายแรง
สําหรับผูจะเปนกรรมการสอบสวน) 

******************* 
หนวยงานรับผิดชอบ กลุม กฎหมายและคดี   สพม.มหาสารคาม 
ผูติดตอประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกุล นายปาลีวัชรร คะสุวรรณวงศ , นายอํานาจ โพธิ์งาม  โทรศัพท  
ลักษณะโครงการ* 

         โครงการท่ีใชงบประมาณ        โครงการท่ีไมใชงบประมาณ 

วิธีการดําเนินงาน* 

         ดําเนินการเอง                    จัดจาง 

สวนที่  1  ความเช่ือมโยง กับแผนในระดับตางๆ  
 1.1  ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับท่ี 1) 

  1)   ยุทธศาสตรชาติ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ ดวยการบริหารกิจการสวนราชการสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดกระจายอํานาจไปสูสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษา จึงมีความจําเปนท่ีจะตองสรางมาตรฐานบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการใหเปนไปตาม
หลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยยึดระบบ คุณธรรม ยุติธรรม ความเสมอภาคระหวางบุคคล 
หลักการไดรับการปฏิบัติและการคุมครองสิทธิอยางเสมอภาคเทาเทียมกัน   ตามหลักกฎหมาย
ปกครอง เพ่ือสรางความรูความเขาใจในบทบาทและหนาท่ีของเจาหนาท่ีทางปกครอง  ในการปฏิบัติ
ราชการใหมีประสิทธิภาพ โดยยึดม่ันในการประพฤติดานคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ในวิชาชีพ 
วินัยและการรักษาวินัย ท่ีกําหนดไวในหมวด 6 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และ ท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2551)  มาตรา 95 ระบุให
ผูบังคับบัญชามีหนาท่ีเสริมสรางและพัฒนาใหผูใตบังคับบัญชามีวินัยปองกันมิใหผูใตบังคับบัญชา
กระทําผิดวินัยและดําเนินการทางวินัยแกผูใตบังคับบัญชา เพ่ือใหเจาหนาท่ีฝายปกครองสามารถ
ปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามหลักกฎหมายปกครองไดอยางถูกตอง ขจัดปญหาความขัดแยงท่ีจะนําไปสู
คดีปกครองอันสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐ และสรางเครือขายในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต จึงจัดทําโครงการนี้ข้ึน 
 1.2  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับท่ี 2) 

  1)  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 
   แผนการปฏิรูปประเทศ  ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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 แผนระดับท่ี 3 (ตามมติ ครม. วันท่ี 4 ธันวาคม 2560) 
  1. นโยบายและจดุเนนกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณป พ.ศ. 2565    
   จุดเนนท่ี การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
  2. นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานป พ.ศ. 2565   
   นโยบายขอ 4. ดานประสิทธิภาพ (4.6) เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  3. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   เรื่องท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 ตอบแบบรายงาน    
  ITA  ตัวช้ีวัด ..................... 

สวนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

 2.1  หลักการและเหตุผล 
  ดวยการบริหารกิจการสวนราชการสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดกระจาย
อํานาจไปสูสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา จึงมีความจําเปนท่ีจะตองสรางมาตรฐาน
บรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยยึดระบบ 
คุณธรรม ยุติธรรม ความเสมอภาคระหวางบุคคล หลักการไดรับการปฏิบัติและการคุมครองสิทธิอยาง
เสมอภาคเทาเทียมกัน  ตามหลักกฎหมายปกครอง เพ่ือสรางความรูความเขาใจในบทบาทและหนาท่ี
ของเจาหนาท่ีทางปกครอง  ในการปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพ โดยยึดม่ันในการประพฤติดาน
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ  ในวิชาชีพ วินัยและการรักษาวินัย ท่ีกําหนดไวในหมวด 6 แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และ ท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2551 )  มาตรา 95 ระบุใหผูบังคับบัญชามีหนา ท่ีเสริมสรางและพัฒนาให
ผูใตบังคับบัญชามีวินัยปองกันมิใหผูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัยและดําเนินการทางวินัยแก
ผูใตบังคับบัญชา เพ่ือใหเจาหนาท่ีฝายปกครองสามารถปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามหลักกฎหมาย
ปกครองไดอยางถูกตอง ขจัดปญหาความขัดแยงท่ีจะนําไปสูคดีปกครองอันสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติ
หนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐ และสรางเครือขายในการปองกันและปราบปรามการทุจริต จึงจัดทํา
โครงการนี้ข้ึน 

 2.2 วัตถุประสงค 

  1. เพ่ือใหผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับกฎหมายปกครอง และ กฎหมายท่ีเก่ียวของ

กับ การดําเนินการทางวินัยขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  2. เพ่ือใหผูเขาอบรมสามารถปฏิบัติงานในหนาท่ีตามหลักกฎหมายปกครองและดําเนินการทาง
วินัยอยางถูกตองตามกฎหมาย 
  3. เพ่ือสรางความเขมแข็งตามกฎหมายมหาชนในการบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี 
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  4. เพ่ือขจัดปญหาความขัดแยงในการปฏิบัติหนาท่ีทางปกครอง อันท่ีจะนําไปสูการฟองรองใน
คดีปกครอง 
 2.3  เปาหมายโครงการ  
  เชิงปริมาณ 
   รองผูอํานวยการสถานศึกษา และ/หรือหัวหนากลุม/หัวหนางานท่ีไดรับมอบหมายให
ปฏิบัติงานดานวินัยในสถานศึกษา จํานวนสถานศึกษาละ 2 คน 
  เชิงคุณภาพ  
   (1) ผูเขารับการอบรมทุกคนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับกฎหมายปกครอง และกฎหมายท่ี
เก่ียวของกับการดําเนินการทางวินัย 
   (2) ผูสามารถพิจารณาดําเนินการทางวินัยไดตามกระบวนการและข้ันตอนตามกฎหมาย 
   (3) ปญหาขอพิพาทและการฟองคดีปกครองลดลง 
 2.4 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ    

  1. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรูความเขาใจเก่ียวกับกฎหมายปกครอง 
และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการทางวินัย 
  2. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถพิจารณาดําเนินการทางวินัยไดตาม
กระบวนการและข้ันตอนตามกฎหมาย 
  3. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหนาท่ีราชการตามกฎหมายมหาชนในการ
บริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
  4. ปญหาขอพิพาทและการฟองคดีปกครองลดลง 

 2.5  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ (KPIs) 

  2.5.1  เชิงปริมาณ 
   ผลการปฏิบัติของผูเขาอบรม รอยละ 80 ผานเกณฑท่ีกําหนด สามารถนําไปปฏิบัติจริงได 

  2.5.2  เชิงคุณภาพ 

   1. ผูสามารถพิจารณาดําเนินการทางวินัยไดตามกระบวนการและข้ันตอนตามกฎหมาย 
   2. ปญหาขอพิพาทและการฟองคดีปกครองลดลง 
 2.6 การติดตามประเมินผล 
   2.6.1. วิธีการ. ฝกปฏิบัติงานจริง 

   2.6.2. เครื่องมือ แบบฝกอบรมท่ีจําลองสถานการณเสมือนการปฏิบัติงานจริง ในฐานะ

คณะกรรมการสอบสวนวินัย 
 2.7  กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 
  - รองผูอํานวยการสถานศึกษา และ/หรือหัวหนากลุม/หัวหนางานท่ีไดรับมอบหมายให
ปฏิบัติงานดานวินัยในสถานศึกษา จํานวนสถานศึกษาละ 2 คน 
 2.8 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 มีนาคม –30 เมษายน 2565 
 2.9   แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินงบประมาณ 
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      งบประมาณ งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจาก สพม. มหาสารคาม แผนงานพ้ืนฐานดานการ
พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย จํานวนเงิน 30,000 บาท รายละเอียด ดังนี้ 
 2.9.1 กิจกรรมและการดําเนินการ 

กิจกรรมและการดําเนินงาน ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

ผูรับผิดชอบ สถานท่ี 

อบรมกฎหมายมหาชนในการปฏิบัติราชการ
เพ่ือนําไปสูการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดี  
(กิจกรรมฝกอบรมการดําเนินการทางวินัยไม
รายแรงสําหรับผูจะเปนกรรมการสอบสวน) 

1 มีนาคม –30 
เมษายน 2565 

นายปาลีวัชรร คะ
สุวรรณวงศ , นาย
อํานาจ โพธิ์งาม 

สพม.มค. 

 2.9.2 รายละเอียดการใชงบประมาณ งบประมาณท้ังส้ิน 30,000. บาท  
 

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม 

อบรมกฎหมายมหาชนในการปฏิบัติราชการ
เพ่ือนําไปสูการบริหารจัดการภาครัฐท่ีด ี 
(กิจกรรมฝกอบรมการดําเนินการทางวินัยไม
รายแรงสําหรับผูจะเปนกรรมการสอบสวน) 

30,000 10,000 14,000 6,000 
 

 รวมท้ังส้ิน 30,000 10,000 14,000 6,000 
(ขออนุมัติถัวจายทุกรายการ) 
2.9.3 แผนการใชจายเงินงบประมาณ (ไตรมาส) 

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสท่ี 

1/256X 

ไตรมาสท่ี 

2/256X 

ไตรมาสท่ี 

3/256X 

ไตรมาสท่ี 

4/256X 

อบรมกฎหมายมหาชนในการ

ปฏิบัติราชการเพ่ือนําไปสูการ

บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ภ า ค รั ฐ ท่ี ดี   

( กิ จ ก ร ร ม ฝ ก อ บ ร ม ก า ร

ดําเนินการทางวินัยไมรายแรง

สํ าห รั บผู จ ะ เป นกร รมการ

สอบสวน) 

  30,000  30,000 

รวม   30,000  30,000 
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โครงการ  คอนเน็กซอีดี (CONNEXT ED) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคาม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หนวยงานรับผิดชอบ กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  สพม. มหาสารคาม   
ผูติดตอประสานงาน (contact person) 
    ช่ือ-นามสกุล วาท่ีรอยโท สุเขตร  ศรีบุญเรือง       โทรศัพท 0616164900 
    โทรสาร      -                                            E-mail address : sukhet.sri@gmail.com    
ภายใตแผนงาน พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  

ลักษณะโครงการ* 

        โครงการท่ีใชงบประมาณ        โครงการท่ีไมใชงบประมาณ 

วิธีการดําเนินงาน* 

         ดําเนินการเอง                    จัดจาง 

สวนที่  1  ความเช่ือมโยง กับแผนในระดับตางๆ  
 1.1  ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
  1 )  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ช า ติ  ด า น ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ เ ส ริ ม ส ร า ง ศั ก ย ภ า พ ม นุ ษ ย 
         (1) เปาหมาย. คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21
        (2)ประเด็นยุทธศาสตรการปฏิรูปการเรียนรูแบบพลิกโฉม 
    (3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ : ) เปนโครงการท่ีเกิดข้ึนจากนโยบายการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรประชารัฐ เพ่ือเศรษฐกิจฐานราก ซ่ึงเปนการผสานความรวมมือระหวาง
หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
ผูเรียน ครู ผูบริหาร และโรงเรียนใหมีคุณภาพ และสมรรถนะตามมาตรฐานโรงเรียนประชารัฐ 
สงเสริมและพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ เพ่ือการศึกษาและการบริหารจัดการโรงเรียนในโครงการ 
รวมท้ังเพ่ือสนับสนุนใหทุกภาคสวนไดพัฒนาและดําเนินการสงเสริม กํากับดูแล การตรวจสอบ การ
ประเมินผล และการประกันคุณภาพใหโรงเรียนประชารัฐมีมาตรฐานเพ่ือพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน 
ตอไป   
 1.2  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับท่ี 2) 
  1) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น  การพัฒนาการเรียนรู  
     (1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 
   เปาหมายท่ี 1.คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มีทักษะท่ีจําเปน
ของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี
ประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
    การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ เปนโครงการท่ีเกิดข้ึนจากนโยบายการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรประชารัฐ เพ่ือเศรษฐกิจฐานราก ซ่ึงเปนการผสานความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพผูเรียน ครู 
ผูบริหาร และโรงเรียนใหมีคุณภาพ และสมรรถนะตามมาตรฐานโรงเรียนประชารัฐ สงเสริมและ
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พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ เพ่ือการศึกษาและการบริหารจัดการโรงเรียนในโครงการ รวมท้ังเพ่ือ
สนับสนุนใหทุกภาคสวนไดพัฒนาและดําเนินการสงเสริม กํากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล 
และการประกันคุณภาพใหโรงเรียนประชารัฐมีมาตรฐานเพ่ือพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตอไป  
   (2) แผนยอยของแผนแมบทฯ   แผนยอยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
     แนวทางการพัฒนา : เพ่ิมการมีสวนรวมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา สงเสริม
ภาคประชาสังคมปรับปรุงแหลงเรียนรูในชุมชนใหเปนพ้ืนท่ีเรียนรูเชิงสรางสรรคและมีชีวิต รวมถึงการ
เรียนรูและทบทวนทักษะพ้ืนฐาน ไดแก การอานออก เขียนได คิดเลขเปน โดยระดมทรัพยากรจาก
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม  
     เปาหมายของแผนยอย : คนไทยไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ
การเรียนรู และทักษะท่ีจําเปนของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเขาถึงการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอด
ชีวิตดีข้ึน  
     การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ : โครงการโรงเรียนประชารัฐ เพ่ือ
เศรษฐกิจฐานราก ซ่ึงเปนการผสานความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชา
สังคม เพ่ือพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน โดยกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะผูรับผิดชอบการจัดการศึกษา
ของประเทศ ไดขับเคลื่อนโครงการสานพลังประชารัฐ ดานการศึกษาในการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ 
(Competitive Workforce)(E2) และดานการศึกษาพ้ืนฐานและการพัฒนาผูนํา (Human Capital 
Development)(E5) สงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ครอบครัว และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ปลูกฝงและพัฒนาทักษะนอกหองเรียน 
สรางกระบวนการเรียนรูและพัฒนาทักษะของประชากรใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงของโลกใน
อนาคต สรางความตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาตนเองและการมีสวนรวมในการแกปญหา
และพัฒนาสังคม รวมท้ังสนับสนุนดานวิชาการและสรางนวัตกรรมท่ีสนับสนุนการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพคน เพ่ือใหองคกรเครือขายชุมชนมีความเขมแข็ง และมีกลไกการพัฒนาระดับพ้ืนท่ี
ท่ีประชาชน ชุมชน องคกรภาครัฐ ภาคเอกชนมีสวนรวมในการพัฒนา เฝาระวัง และติดตามการ
ดําเนินงานสงผลใหการพัฒนาทรัพยากรมนุษยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดอยางเปนรูปธรรม 
การปลูกฝงและพัฒนาทักษะนอกหองเรียน โดยเนนใหพอแมมีวัฒนธรรมท่ีปลูกฝงใหลูกเพ่ิมพูนทักษะ
การเรียนรูชีวิต ดนตรี กีฬา ศิลปะ รวมท้ังสงเสริมใหทุกภาคสวนเปดพ้ืนท่ีแหงการเรียนรู และจัด
กระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลายและเหมาะสม เอ้ือแกครอบครัวทุกลักษณะ สงเสริมใหคนไทยไดรับ
การศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู และทักษะท่ีจําเปนของโลกศตวรรษท่ี 21 
สามารถเขาถึงการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตดีข้ึน 
 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 
  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา 
 1.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 
  2) เปาหมายรวมท่ี  1. คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยท่ีสมบูรณ 
   3) ยุทธศาสตรท่ี ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย  
  (3.1) เปาหมายระดับยุทธศาสตรท่ี  
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   -  เปาหมายท่ี 3 คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีความสามารถ 
เรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง 
  (3.2) แนวทางการพัฒนาท่ี 3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต  
 แผนระดับท่ี 3 (ตามมติ ครม. วันท่ี 4 ธันวาคม 2560) 
         1. นโยบายและจุดเนนกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณป พ.ศ. 2565    
         จุดเนนท่ี การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 
      2. นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานป พ.ศ. 2565   
         นโยบายท่ี 
    - มุงเนนการพัฒนาโรงเรียนควบคูกับการพัฒนาครู 
    - พัฒนาแพลตฟอรมการเรียนรูผานระบบดิจิทัล 
       3. แผนปฏบิัติราชการระยะ 3 ป สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
         เรื่อง แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล* 

 นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

สวนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

  2.1  หลักการและเหตุผล 
   ดวย ในขณะนี้รัฐบาลกําลังขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคอนเน็กซอีดี (โรงเรียนประชารัฐ) 
เปนโครงการท่ีเกิดข้ึนจากนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตรประชารัฐ เพ่ือเศรษฐกิจฐานราก ซ่ึงเปน
การผสานความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม เพ่ือพัฒนา
ประเทศอยางยั่งยืน โดยกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะผูรับผิดชอบการจัดการศึกษาของประเทศ ได
ขับเคลื่อนโครงการสานพลังประชารัฐ ดานการศึกษาในการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ (Competitive 
Workforce) ( E2 )  แ ล ะ ด า น ก า ร ศึ ก ษ า พ้ื น ฐ า น แ ล ะ ก า ร พั ฒ น า ผู นํ า  ( Human Capital 
Development)(E5) ท้ังนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ไดมอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน ดําเนินงานสานพลังประชารัฐดานการศึกษาพ้ืนฐานและการพัฒนาผูนํา “โครงการ
โรงเรียนประชารัฐ” โดยดําเนินการโครงการตอเนื่องมาตั้งแตป พ.ศ.2559 ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือ
พัฒนาและยกระดับคุณภาพผูเรียน ครู ผูบริหาร และโรงเรียนใหมีคุณภาพ และสมรรถนะตาม
มาตรฐานโรงเรียนประชารัฐ สงเสริมและพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ เพ่ือการศึกษาและการบริหาร
จัดการโรงเรียนในโครงการ รวมท้ังเพ่ือสนับสนุนใหทุกภาคสวนไดพัฒนาและดําเนินการสงเสริม 
กํากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพใหโรงเรียนประชารัฐมีมาตรฐาน
ตอไป 
   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยสํานักติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในฐานะหนวยงานหลักท่ีรับผิดชอบ ไดติดตามผลการดําเนินงานโครงการ
โรงเรียนประชารัฐ ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.2561 เปนการติดตามการดําเนินงานท่ีมุงเนนความ
ตอเนื่องของการไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน และลักษณะของกิจกรรมท่ี
โรงเรียนดําเนินการระหวางป พ.ศ.2559 –2561 รวมท้ังปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะของ
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โรงเรียนในโครงการประชารัฐ รุนท่ี 1 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในโรงเรียน
ท่ีมี SP (School Partners) และโรงเรียนท่ีไมมี SP สําหรับปงบประมาณ พ.ศ.2562 ดําเนินการ
ติดตามผลการดําเนินงาน ของโรงเรียนประชารัฐตอเนื่องจากปงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยติดตาม
และประมวลผลความกาวหนา การดําเนินงานของโรงเรียนประชารัฐ จํานวน 4,608 โรง ประกอบดวย 
รุนท่ี 1 จํานวน 3,351 โรงและรุนท่ี 2 จํานวน 1,257 โรง และในปงบประมาณ พ.ศ.2563-2564 
ดําเนินการติดตามผลการดําเนินงานของโรงเรียนประชารัฐตอเนื่องจากปงบประมาณ พ.ศ.2562 ซ่ึง
กลุมเปาหมาย คือ โรงเรียนประชารัฐ รุน 1 –3 จํานวนท้ังสิ้น 5,326 โรง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
ติดตามความยั่งยืน ความกาวหนาของ การดําเนินงานและการแกไขปญหาอุปสรรคของโรงเรียนใน
โครงการประชารัฐ รุน 1 -3 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตอไป  
   โครงการคอนเน็กซอีดี (CONNEXT ED) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
(โรงเรียนประชารัฐ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  เปนการดําเนินการภายใตกรอบแผนงาน
ยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย เพ่ือเปนการมุง
ตอบสนองตอนโยบายของรัฐบาล สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ตระหนักใน
ความสําคัญของการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาท่ียั่งยืน    สรางวัฒนธรรมการมีสวนรวมทาง
การศึกษา  ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสูมาตรฐานสากล  จึงไดดําเนินโครงการโรงเรียนคอน
เน็กซอีดี (โรงเรียนประชารัฐ) ตั้งแตรุนท่ี 1-3 และไดติดตามผลการดําเนินงานโครงการ โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือติดตามความยั่งยืน ความกาวหนาของการดําเนินงานและการแกไขปญหาอุปสรรค
ของโรงเรียนในโครงการคอนเน็กซอีดี ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
ท้ัง 6 โรงเรียน และรายงานผลการดําเนินงานตอสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตอไป 
 2.2 วัตถุประสงค 

  2.2.1. เพ่ือติดตามความยั่งยืน ความกาวหนาของการดําเนินงานและการแกไขปญหาอุปสรรค
ของโรงเรียน ในโครงการคอนเน็กซอีดี (โรงเรียนประชารัฐ) รุน 1-3 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม   

 2.2.2 เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานโครงการคอนเน็กซอีดี (โรงเรียนประชารัฐ) ในภาพรวมตอ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและหนวยงานเก่ียวของ   
 2.3  เปาหมายโครงการ  
  2.3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 
   สถานศึกษามีรายงานผลการดําเนินงานซ่ึงใชเปนสารสนเทศท่ีจะนําไปสูการยกระดับ

คุณภาพการศึกษา  ครบท้ัง 6 สถานศึกษา คิดเปน รอยละ 100  

 2.3.2  เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 
    มีผลการพัฒนาสถานศึกษาใน 5 ดานตามองคประกอบ สูงข้ึนตามเกณฑ ไดแก ดานผูเรียน 

ดานการมีสวนรวม ดานผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา ดานหลักสูตรและการสอน และดานโครงสราง

พ้ืนฐานทางดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
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 2.4 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ   
   ผลการติดตามโครงการโรงเรียนประชารัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.256๔ ครั้งนี้จะใชเปน
ขอมูลสารสนเทศ สําหรับผูบริหารและบุคลากรท่ีมีสวนเก่ียวของในระดับสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และระดับโรงเรียน เพ่ือนําไปใชในการ
วางแผน พัฒนาและปรับปรุง การดําเนินงานของโครงการคอนเน็กซอีดี (โรงเรียนประชารัฐ)  ใหเกิด
ประสิทธิภาพตอไป   

 2.5  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ (KPIs) 
  2.5.1 เชิงปริมาณ 

   สถานศึกษามีรายงานผลการดําเนินงานซ่ึงใชเปนสารสนเทศท่ีจะนําไปสูการยกระดับ

คุณภาพการศึกษา  ครบท้ัง 6 สถานศึกษา คิดเปน รอยละ 100  

  2.5.2  เชิงคุณภาพ 
   มีผลการพัฒนาสถานศึกษาใน 5 ดานตามองคประกอบ สูงข้ึนตามเกณฑ ไดแก ดานผูเรียน 

ดานการมีสวนรวม ดานผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา ดานหลักสูตรและการสอน และดาน

โครงสรางพ้ืนฐานทางดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 

    2.6 การติดตามประเมินผล 

  2.6.1. วิธีการ  

   - การติดตามลงพ้ืนท่ี สังเกต สัมภาษณ ตรวจสอบติดตามประเมินสภาพจริง  
     - ติดตามตรวจสอบรายงานผลการดําเนินงานของสถานศึกษา  
      2.6.2. เครื่องมือ   

   - แบบสังเกต 
    - แบบสัมภาษณ 
    - แบบประเมินคุณภาพตามตัวบงชี้  
    - แบบรายงานผลการดําเนินงาน  
 2.7  กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 
  2.7.1 โรงเรียนในโครงการคอนเน็กซอีดี (โรงเรยีนประชารัฐ) รุน 1 -3 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม  จํานวน 6 โรงเรียน 

2.7.2 นักเรียน  ครู  ผูบริหารสถานศึกษา ในโครงการ    
    2.8 ระยะเวลาดาํเนินโครงการ  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
    2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินงบประมาณ 
      งบประมาณ งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจาก   

 สพฐ. แผนงาน..............................ผลผลิต.........................จํานวนเงิน......(ยังไมระบุ).......
บาท รายละเอียดประกอบการใชจาย ดังนี้ 
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2.9.1 กิจกรรมและการดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรม  / วิธีการดําเนินการ 
ระยะเวาลา
ดําเนินการ 

 
ผูรับผิดชอบ 

สถานท่ี 

1 

กิจกรรมท่ี 1  โรงเรียนในโครงการคอนเน็กซอีดีดําเนินการตามแผนงาน/ 
                 โครงการ 
   เปาหมาย จํานวน ๖ โรงเรยีน   
      1.1 วิเคราะห นําเสนอโครงการพัฒนา กําหนดเปาหมาย วางแผน 
           การดําเนินงาน  
      1.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานของสถานศึกษา 
      1.3 ดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ 

ต.ค. 2564 -
ก.ค.  2565 

สถานศึกษา 

สถานศึกษา
ท้ัง 6 แหง  

2 

กิจกรรมท่ี 2  การวิเคราะห สังเคราะห และสรุปรายงานผล 
                 การดําเนินงานของสถานศึกษา 
   เปาหมาย จํานวน 6 โรงเรยีน    
               1. โรงเรียนเข่ือนพิทยาสรรค 
               2. โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร 
               3. โรงเรียนแกดําวิทยาคาร 
               4. โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค 
               5. โรงเรียนโนนราษีวิทยา 
               6. โรงเรียนดงใหญวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  
   กิจกรรม  
        2.1  ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห รูปแบบการเขียนรายงาน 
        2.2  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานของสถานศึกษา 
        2.3  รวบรวมรายงานผลการดําเนินงานของสถานศึกษาเสนอตอ 
              สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

ส.ค.  2565 สถานศึกษา 

สถานศึกษา
ท้ัง 6 แหง  

3 

กิจกรรมท่ี 3  การวิเคราะห สังเคราะห และสรุปรายงานผล 
                 การดําเนินงานในภาพรวมของ สพม.  
      2.1  ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห รูปแบบการเขียนรายงาน 
      2.2  รวบรวมรายงานผลการดําเนินงานของสถานศึกษาสรุป    
            สังเคราะหเปนภาพรวมในระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีเสนอตอ สพฐ. 

 ก.ย.  2565 ศึกษานิเทศก 
สพม.มค.  

สพม.มค.  

 
2.9.2 รายละเอียดการใชงบประมาณ งบประมาณท้ังส้ิน ....xx.... บาท โดยมีรายละเอียดการใช
จาย ดังนี้  

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม 

1 โรงเรียนในโครงการคอนเน็กซอีดี
ดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ 

- - - - 
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ต่อ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม 

2 การวิเคราะห สังเคราะห และสรุปรายงาน
ผลการดําเนินงานของสถานศึกษา 

- xx - xx 

3 การวิเคราะห สังเคราะห และสรุปรายงาน
ผลการดําเนินงานในภาพรวมของ สพม. 

- xx - xx 

 รวมท้ังส้ิน - xx - xx 

(ขออนุมัติถัวจายทุกรายการ) 
  
2.9.3 แผนการใชจายเงินงบประมาณ (ไตรมาส)   
 

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสท่ี 

1/256X 

ไตรมาสท่ี 

2/256X 

ไตรมาสท่ี 

3/256X 

ไตรมาสท่ี 

4/256X 

1. โรงเรียนในโครงการคอนเน็กซอีดี

ดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ 

- - - - - 

2. การวิเคราะห สังเคราะห และสรุป

รายงานผลการดําเนินงานของ

สถานศึกษา 

- - - xx xx 

3. การวิเคราะห สังเคราะห และสรุป

รายงานผลการดําเนินงานในภาพรวม

ของ สพม. 

- - - xx xx  
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โครงการ ตลาดนัดวิชาการ สพม.มค : แลกเปลี่ยนเรียนรูและสะทอนผล 
การจัดการเรียนรู 
หนวยงานรับผิดชอบ  กลุมงานพัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา 
     กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม. มหาสารคาม 
ผูติดตอประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกุล  นางสาวนงลักษณ  มีแกว   โทรศัพท  092-6831645 
ชื่อ – นามสกุล  นางสาวฐิตารีย  วิลัยเลิศ   โทรศัพท  092-6831645 
E-mail  meekaew.nong@gmail.com  
ลักษณะโครงการ* 

         โครงการท่ีใชงบประมาณ        โครงการท่ีไมใชงบประมาณ 

วิธีการดําเนินงาน* 

        ดําเนินการเอง                    จัดจาง 

สวนที่  1  ความเช่ือมโยง กับแผนในระดับตางๆ  
  1.1  ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
   1)  ยุทธศาสตรชาติ ดานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
         (1) เปาหมาย   
      1. คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
    (2) ประเด็นยุทธศาสตร  การพัฒนาการเรียนรู 
    (3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ  โครงการท่ีจัดทํานี้มีความ 
สอดคลองกับยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย ประเด็นการปฏิรูปการเรียนรู
แบบพลิกโฉม การเปลี่ยนโฉมบทบาทครูใหเปนครูยุคใหม โดยใหความรูแกครูผูสอนและผูบุคลากร
ทางการศึกษาเก่ียวกับ 1) ความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร 2) การนําสื่อดิจิทัลเพ่ือการศึกษา
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการจัดการเรียนรู 3) การนําดิจิทัลแพลตฟอรมมาใชสนับสนุนภารกิจดานการ
บริหารจัดการศึกษา เปาหมาย เพ่ือใหครูและบุคลากรทางการศึกษาเขารวมโครงการมีความรู 
ความสามารถ เปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

  1.2  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับท่ี 2) 
   1)   แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น  การพัฒนาการเรียนรู 
        (1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 
     เปาหมายท่ี   1. คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มีทักษะท่ี
จําเปนของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอ่ืนได
อยางมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
     การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ 
      คนไทยไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู และทักษะท่ี
จําเปนของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเขาถึงการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตดีข้ึน 

mailto:meekaew.nong@gmail.com
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    (2) แผนยอยของแผนแมบทฯ  แผนยอยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอ
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21แนวทางการพัฒนา  
     เปาหมายของแผนยอย  คนไทยไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ
การเรียนรู และทักษะท่ีจําเปนของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเขาถึงการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอด
ชีวิตดีข้ึน 
     การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ คนไทยไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู และทักษะท่ีจําเปนของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเขาถึงการเรียนรู
อยางตอเนื่องตลอดชีวิตดีข้ึน 
  1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 
   1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป  แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา 
   2) ข้ันตอนการดําเนินงาน  7. การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูโดยการพลิกโฉมดวย
ระบบดิจิทัล (Digitalization for Educational and Learning Reform) 
   3)กิจกรรม 7.3 การพัฒนาความเปนพลเมืองดิจิทัล (digital citizenship) ในดานความ
ฉลาดรูดิจิทัล (digital literacy) ความฉลาดรูสารสนเทศ (information literacy)ความฉลาดรูสื่อ 
(media literacy) เ พ่ือการรูวิธีการเรียนรู  (learning how to learn) ในการเรียนรูตลอดชีวิต 
ตลอดจนการมีพฤติกรรมท่ีสะทอนการรูกติกา มารยาท จริยธรรมเก่ียวกับการใชสื่อและการสื่อสาร
บนอินเทอรเน็ต 
   4) เปาหมายกิจกรรม 
     1. เพ่ือพัฒนาระบบดิจิทัลแพลตฟอรมเพ่ือการเรียนรูแหงชาติ (National Digital 
Learning Platform) ในการปรับเปลี่ยนระบบการศึกษา สรางคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ํา และสราง
ความสามารถในการแขงขัน เพ่ือใหกาวกระโดดทันกับพัฒนาการในโลก ตามแผนยุทธศาสตรชาติใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยมีเปาหมายจําเพาะ ดังนี้ (1) เพ่ือใชประโยชนจากแหลงขอมูลความรู
ตาง ๆ ท่ีมีอยูและจะมีการสรางข้ึนตอไป ท้ังในประเทศ และตางประเทศ ใหสามารถใชประโยชนได
อยางกวางขวางและท่ัวถึง ท้ังเปนท่ีรวบรวมขอมูลสื่อการเรียนรูเดิมท่ีมีอยูแลว(2) เปนกลไกในการ
รวบรวม คัดกรอง พัฒนาสื่อการเรียนรูท่ีมีคุณภาพ ใหอยูในรูปแบบท่ีสามารถใชประโยชนไดอยาง
กวางขวาง และท่ัวถึงตลอดจนมีกลไกในการเขาถึงและคัดเลือกสิ่งท่ีตองการไดโดยงาย(3) เปนเวทีท่ีมี
การเขามาแลกเปลี่ยนเรียนรูในลักษณะชุมชน นําไปสูการเปดโอกาสใหทุกคนเขามาเรียนซ่ึงจะลด
ความเหลื่อมล้ํา และนําแหลงขอมูลสื่อการเรียนรูใหมเขามาได และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน 
ตลอดจนเปนเวทีท่ีมีการใหบริการเพ่ือการเรียนรู (service) ตางๆ(4) เพ่ือเรงรัดแกปญหาความเหลื่อม
ล้ําและสรางเสริมคุณภาพการศึกษา ท้ังระบบการศึกษาโดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับผูท่ีอยูในทองถ่ิน
หางไกล หรือผูดอยโอกาส หรือผูท่ีมีความจําเปนพิเศษ อันเปนการสรางพลังใหกับผูเรียน ครู และ
โรงเรียน (5) เพ่ือพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา ใหสามารถปรับบทบาทใหเปน
ผูอํานวยการเรียนรู (facilitator) โดยเนนใหผูเรียนมีวิธีหาความรูในโลกแหงความรูอันมากมาย
มหาศาล ใหเทาทันกับความเปลี่ยนแปลงของยุคดิจิทัลในศตวรรษท่ี 21 

 1.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 
   1) วัตถุประสงคท่ี ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
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   2) เปาหมายรวมท่ี เปาหมายท่ี 3 คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมี
ความสามารถ เรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง 
   3) ยุทธศาสตรท่ี ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
    (3.1) เปาหมายระดับยุทธศาสตรท่ี  3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต 
    (3.2) แนวทางการพัฒนาท่ี  จัดทําสื่อการเรียนรูท่ีเปนสื่ออิเล็กทรอนิกสและสามารถใช
งานผานระบบอุปกรณสื่อสารเคลื่อนท่ีใหคนทุกกลุมสามารถเขาถึงไดงาย สะดวก ท่ัวถึง ไมจํากัดเวลา
และสถานท่ี และใชมาตรการทางภาษีจูงใจใหภาคเอกชนผลิตหนังสือ 
   

แผนระดับท่ี 3 (ตามมติ ครม. วันท่ี 4 ธันวาคม 2560) 
         1. นโยบายและจุดเนนกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณป พ.ศ. 2565    
         จุดเนนท่ี การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 
      2. นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานป พ.ศ. 2565   
         นโยบายท่ี 

- มุงเนนการพัฒนาโรงเรียนควบคูกับการพัฒนาครู 
-  พัฒนาแพลตฟอรมการเรียนรูผานระบบดิจิทัล 

       3. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
         เรื่อง แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
  
ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล* 
นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

ตอบแบบรายงาน    
 KRS  ตัวช้ีวัด  1 
 PMQA  ตัวช้ีวัด ..................... 
 มาตรฐานสํานักงานเขต  ตัวช้ีวัด ..................... 
 eMES  ตัวช้ีวัด ..................... 
 ITA  ตัวช้ีวัด ..................... 
 ARS  ตัวช้ีวัด ..................... 

สวนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
  2.1 หลักการและเหตุผล 
 

    ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ 
การเรียนรูของมนุษย โดยการนําระบบเครื่องมือสื่อสารตาง ๆ เชน ระบบโทรศัพท ระบบโทรทัศน เขา
กับระบบคอมพิวเตอรท่ีตอบโตกับผูใช ประกอบกับการใชแหลงความรูท่ีหลากหลายจะทําใหผูใช
สามารถเรียนรูสิ่งตาง ๆ ตามความสนใจ นอกจากนี้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารยังมีศักยภาพ
ในการลดขอจํากัดดานเวลาและระยะทาง สงผลใหการเปลี่ยนแปลงเรียนรูขอมูลขาวสารเกิดข้ึนไดทุก
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เวลาทุกสถานท่ี กอใหเกิดประโยชนตอการเรียนรูตลอดชีวิต ประกอบกับสถานการณในโลกปจจุบัน 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตาง ๆ ไดมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยูตลอดเวลา ทําใหโอกาสในการ
เรียนรูของนักเรียนและบุคลากรการศึกษาตองมีการปรับตัวอยางสมํ่าเสมอ เนื่องจากการศึกษาใน
ปจจุบันไมท่ัวถึงท้ังยังขาดแคลนงบประมาณ ขาดแคลนนักประดิษฐคิดคนเชิงนวัตกรรมในอนาคตฯลฯ 
จึงมีความจําเปนตองปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรูเพ่ือพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนดาน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีของประเทศซ่ึงการศึกษาไทยควรไดรับการพัฒนา เพ่ือ
ยกระดับการศึกษาในประเทศใหพัฒนาข้ึน โดยการประยุกตความรูทางวิทยาศาสตรและแขนงวิชาอ่ืน 
ๆ ท่ีเก่ียวกับการเรียนรูของมนุษยมาใชในการจัดการเรียนการสอน ดังนั้นถือวาเปนการออกแบบการ
เรียนการสอนเพ่ือใหสามารถจัดความรู ทักษะและเจตคติหรือการเรียนรูท้ังหลายใหแกผูเรียนอยางมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงเทคโนโลยีการสอนนี้ไดเขามามีสวนสําคัญในการพัฒนาการเรียนการสอนและ
กอใหเกิดวิธีการหรือแนวทางปฏิบัติใหมท่ีเรียกวา นวัตกรรมการสอน พบวามีหลายรูป เชน การสอน
แบบโปรแกรม  (Programmed Instruction)  คอมพิว เตอร ช ว ยสอน (  Computer-Based 
Instruction: CBI) การสอนโดยใชระบบเสียง (Audio-Tutorial Systems) การสอนแบบโมดุล 
(Modular Instruction) เกมและสถานการณจําลอง (Game and Simulation) เปนตน บางลักษณะ
มีการใชสื่อโสตทัศน เครื่องมืออิเล็กโทรนิกสและสิ่งพิมพตาง ๆ รวมกันในลักษณะเปนสื่อมัลติมีเดีย
หรือสื่อประสม โดยจะเนนผูเรียนและกระบวนการเรียนการสอนรวมท้ังยึดหลักการเรียนรูของมนุษย
เปนสิ่งสําคัญ 
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม เห็นความสําคัญดังกลาวจึงไดจัดทํา
โครงการตลาดนัดวิชาการ เพ่ือเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู และสะทอนผลการจัดการเรียนรูในป
การศึกษา 2565 ข้ึน  
 2.2 วัตถุประสงค 
 

  2.2.1 เพ่ือประเมินคัดเลือกผลงานท่ีมีวิธีปฏิบัติ ท่ีเปนเลิศ (BP) เก่ียวกับการพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษามหาสารคาม 
  2.2.2 เพ่ือจัดตลาดนัดวิชาการ สพม.มค ซ่ึงเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู และสะทอนผล
การจัดการเรียนรูในปการศึกษา 2565 
 2.3 เปาหมายโครงการ 
  2.3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 
   1) ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เขารวมกิจกรรมตลาดนัดวิชาการออนไลน รอยละ 80 
      2) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม มีคลังสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
เพ่ือการจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคามท่ีเปนผลงานของครู จํานวน 35 โรงเรียน 
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  2.3.2  เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 
    ครูไดรับการประเมินคัดเลือกผลงานท่ีมีวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (BP) เก่ียวกับการพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา มหาสารคาม เพ่ือรับ “รางวัลทรงคุณคา สพฐ.” (OBEC AWARDS) ระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ป 2565 (เพ่ือเปนตัวแทนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไประดับภาค) 
 2.4 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ    
  2.4.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการบูรณาการการใชสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือ
การจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ท่ีมีคุณภาพ ในการนําไปใชการจัดการเรียนรูและใหนักเรียนเรียนรู
ดวยตนเอง 
  2.4.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู ความเขาใจและมีความสามารถในการผลิตสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรูใหนักเรียนมีทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ไดแก 3R และ 
8C ไดอยางมีประสิทธิภาพ  
  2.4.3 ครูมีการใช DLTV/DLIT เทคโนโลยีดิจิทัล และแพลตฟอรมทางการศึกษาในการจัดการ
เรียนรู 
  2.4.4 ครูมีการใชการวิจัยและการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู 
  2.4.5 ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับรางวัลสูงสุดจากการสรางสรรคสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
 2.5  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ (KPIs) 

 2.5.1 เชิงปริมาณ 
    1) ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เขารวมกิจกรรมตลาดนัดวิชาการออนไลน รอยละ 80 
       2) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม มีคลังสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษามหาสารคามท่ีเปนผลงานของครู จํานวน 35 โรงเรียน 
  2.5.2  เชิงคุณภาพ 
    ครูไดรับการประเมินคัดเลือกผลงานท่ีมีวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (BP) เก่ียวกับการพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา มหาสารคาม เพ่ือรับ “รางวัลทรงคุณคา สพฐ.” (OBEC AWARDS) ระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ป 2565 (เพ่ือเปนตัวแทนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไประดับภาค) 
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 2.6 การติดตามประเมินผล 
 

ตัวบงช้ีสภาพความความสําเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 
7.1 รอยละ 95 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการ 
บูรณาการการใชสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการจัด 
การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ท่ีมีคุณภาพ  

- ศึกษาเอกสาร 
ผลการประเมิน 

- แบบตรวจสอบ
เอกสาร 

7.2 รอยละ 95 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู  
ความเขาใจและมีความสามารถในการผลิตสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรูใหนักเรียนมีทักษะ
แหงศตวรรษท่ี 21 ไดแก 3R และ 8C ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

- ประเมินจากผลการ
ปฏิบัติ และรองรอย 

- แบบสอบถาม 
- รองรอย 

7.4 รอยละ 95 ครูใชการวิจัยและการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
ในการจัดการเรียนรู 

- ประเมินจากผลการ
ปฏิบัติ และรองรอย 

- แบบสอบถาม 
- รองรอย 

7.5 รอยละ 95 ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับ
รางวัลสูงสุดจากการสรางสรรคสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

- ประเมินจากผลการ
ปฏิบัติ และรองรอย 

- แบบสอบถาม 
- รองรอย 

7.6 รอยละ 90 สถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามีคลังสื่อเพ่ือการบริหารและการจัดการเรียนรู 

- ประเมินจากผลการ
ปฏิบัติ และรองรอย 

- แบบสอบถาม 
- รองรอย 

 
 2.7  กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 

2.7.1 ผูบริหาร 
2.7.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.7.3 นักเรียน 
2.7.4 ผูปกครองนักเรียน 

 2.8 ระยะเวลาดําเนินโครงการ  ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
 2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินงบประมาณ 
  งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจาก  

 สพฐ. แผนงาน.............................ผลผลิต.........................จํานวนเงิน..........................บาท 
 สพม. มหาสารคาม แผนงาน......................ผลผลิต..................จํานวนเงิน.................บาท 

รายละเอียดประกอบการใชจาย ดังนี้ 
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  2.9.1 กิจกรรมและการดําเนินการ 
ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
1 การวางแผน (P) 

1.1 วิเคราะหสภาพปญหา และความตองการ 
การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีฯ และการ
จัดการเรียนรูทงเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพใน
ผูเรียนเพ่ือการจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  
1.2 จัดทํารายละเอียดโครงการวิจัย 

 
มกราคม 2565 

 
น.ส.นงลักษณ มีแกว 
น.ส.ฐิตารีย วิลัยเลิศ 
และคณะศึกษานิเทศก 

2 การปฏิบัติ (D) 
2.1 จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานและจัดทํา
คูมือแนวการพัฒนาการจัดการเรียนรูท้ังระบบสู
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเตรียม
ผูเรียนใหสอดคลองกับศตวรรษท่ี 21 

 
กุมภาพันธ 2565 

 
น.ส.นงลักษณ มีแกว 
น.ส.ฐิตารีย วิลัยเลิศ 
และคณะศึกษานิเทศก 

 2.2 ดําเนินการพัฒนาการจัดการเรียนรูท้ังระบบสู
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเตรียม
ผูเรียนใหสอดคลองกับศตวรรษท่ี 21 
กลุมเปาหมาย ไดแก ครูท่ีสมัครใจเขาอบรม
ออนไลน จํานวน 35 โรงเรียน จํานวน 2,000 คน 
และคณะกรรมการดําเนินงาน จํานวน 20 คน  

กรกฎาคม-สิงหาคม 
2565 

น.ส.นงลักษณ มีแกว 
น.ส.ฐิตารีย วิลัยเลิศ 
และคณะศึกษานิเทศก 

 2.3 ประเมินคัดเลือกผลงานท่ีมีวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ 
(BP) เก่ียวกับการพัฒนาการจัดการเรียนรูท้ังระบบ
สูการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเตรียม
ผูเรียนใหสอดคลองกับศตวรรษท่ี 21ในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคาม เพ่ือรับ “รางวัลทรงคุณคา สพฐ.” 
(OBEC AWARDS) ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
ป 2565 (เพ่ือเปนตัวแทนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ไประดับภาค) 
   2.3.1 ดําเนินประเมินคัดเลือกโรงเรียนท่ีมี 
วิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (BP)  
   2.3.2 ประกาศผลการประกวดครูท่ีมีผลงาน 
การพัฒนาการจัดการเรียนรูท้ังระบบสูการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเตรียมผูเรียนให
สอดคลองกับศตวรรษท่ี 21 ยอดเยี่ยม 

กันยายน 2565 น.ส.นงลักษณ มีแกว 
น.ส.ฐิตารีย วิลัยเลิศ 
และคณะศึกษานิเทศก 
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ต่อ  

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
3 การติดตาม ตรวจสอบ  (C) 

   นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาการ
จัดการเรียนรูท้ังระบบสูการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและเตรียมผูเรียนใหสอดคลองกับ
ศตวรรษท่ี 21 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

สิงหาคม -  
กันยายน 2565 

น.ส.นงลักษณ มีแกว 
น.ส.ฐิตารีย วิลัยเลิศ 
และคณะศึกษานิเทศก 

4 การปรับปรุง  (A) 
สรุปผลและรายงานผลการดําเนินงานโครงการ 
การพัฒนาการจัดการเรียนรูท้ังระบบสูการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเตรียมผูเรียนใหสอดคลอง
กับศตวรรษท่ี 21 ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

กันยายน 2565 น.ส.นงลักษณ มีแกว 
น.ส.ฐิตารีย วิลัยเลิศ 
และคณะศึกษานิเทศก 

 
  2.9.2 รายละเอียดการใชงบประมาณ งบประมาณท้ังส้ิน -  บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

ท่ี กิจกรรม งบประมาณ 
รายละเอียดการใชงบประมาณ 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
กิจกรรมท่ี 1 การจัดประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงาน และจัดทําคูมือแนวการ
พัฒนาการจัดการเรียนรูท้ังระบบสูการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเตรียม
ผูเรียนใหสอดคลองกับศตวรรษท่ี 21 จํานวน
25 คน  

    

กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมตลาดนัดวิชาการ  
สพม.มค วันท่ี 29 กันยายน 2565  
จํานวน 65 คน 
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  2.9.3 แผนการใชจายเงินงบประมาณ (ไตรมาส) 

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสท่ี 

1/2565 

ไตรมาสท่ี 

2/2565 

ไตรมาสท่ี 

3/2565 

ไตรมาสท่ี 

4/2565 

กิจกรรมท่ี 1 การจัดประชุม
คณะกรรมการดําเนินงาน และ
จัดทําคูมือแนวการพัฒนาการ
จัดการเรียนรูท้ังระบบสูการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และเตรียมผูเรียนใหสอดคลองกับ
ศตวรรษท่ี 21 จํานวน25 คน  

     

กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมตลาดนัด 
วิชาการ สพม.มค วันท่ี 29 

กันยายน 
2565 จํานวน 65 คน 

     

รวม      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



347 

โครงการ  พัฒนาคุณภาพการศึกษาเรียนรวม 
หนวยงานรับผิดชอบ กลุม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม. มหาสารคาม 
ผูติดตอประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกุล นางสาวธนาภา บุญครอบ   โทรศัพท 081-3209569 
E-mail : wanich.oui2@gmail.com 
ลักษณะโครงการ* 

         โครงการท่ีใชงบประมาณ        โครงการท่ีไมใชงบประมาณ 

วิธีการดําเนินงาน* 

         ดําเนินการเอง                     จัดจาง 

สวนที่  1  ความเช่ือมโยง กับแผนในระดับตางๆ  
 1.1  ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับท่ี 1)  
  1) ยุทธศาสตรชาติ ดาน การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย (หลัก)  
   (1) เปาหมาย สังคมไทยมีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือและสนับสนุนตอการพัฒนาคนตลอดชวง
ชีวิต 
   (2) ประเด็นยุทธศาสตร การสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
   (3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ การสงเสริมบทบาทมีสวนรวมของภาครัฐ  
ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

 1.2  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับท่ี 2) 
  1)   แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
   (1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 
    เปาหมายท่ี การพัฒนาชวงวัยเรียนและวัยรุน 
    การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ  
     -จัดใหมรการพัฒนาทักษะท่ีสอดรับกับศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะทักษะดานการคิด 
วิเคราะหสังเคราะหความสามารถในการแกปญหาท่ีซับซอน ความคิดสรางสรรคการทํางานรวมกับ
ผูอ่ืน 
     -จัดใหมีการพัฒนาทักษะดานภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใชเทคโนโลยีท่ี 
สอดคลองกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ 
     - สงเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยท่ีเชื่อมตอกันระหวางระบบ 
สาธารณสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพ่ือเสริมสรางศักยภาพดานความฉลาดทางเชาวนปญญา 
และความ ฉลาดทางอารมณตลอดจนภูมิคุมกันดานตาง ๆ ในการดําเนินชีวิตของกลุมวัยเรียน/วัยรุน  
   (2) แผนยอยของแผนแมบทฯ  ชวงวัยเรียน/วัยรุน ปลูกฝงความเปนคนดีมีวินัย พัฒนา
ทักษะความสามารถท่ีสอดรับกับทักษะใน ศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะทักษะดานการคิดวิเคราะห
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สังเคราะหความสามารถในการแกปญหาท่ีซับซอน มีภูมิคุมกันตอปญหาหรืออาชญากรรมตาง ๆ มี
ความคิดสรางสรรคมีความสามารถในการท างานรวมกับผูอ่ืน มีความยืดหยุนทางความคิด รวมถึง
ทักษะดานภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใชเทคโนโลยีและไดรับ การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
สอดคลองกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐานการ เรียนรูเพ่ือการ
วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมในแตละชวงวัยและนําไปปฏิบัติไดตลอดจน การ
พัฒนาทักษะการเรียนรูท่ีเชื่อมตอกับโลกการทํางาน 
     แนวทางการพัฒนา จัดใหมีการพัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน 
ตลอดจนทักษะท่ี เชื่อมตอกับโลกการทํางาน  
    เปาหมายของแผนยอย ความสามารถใน การแขงขันการพัฒนาทุน มนุษยดานทักษะ 
(Skill) ของ World Economic Forum (WEF) 
    การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ สามารถอยูรวมและทํางานกับผูอ่ืน
ไดภายใตสังคมท่ีเปนพหุวัฒนธรรม ซ่ึงหากมีการ ออกแบบกระบวนการเรียนรูและมีหลักสูตร
การศึกษาท่ีเอ้ือตอทักษะชีวิต มีการเสริมสรางประสบการณชีวิต ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพใน
หลักสูตร และสรางการมีงานท าของวัยเรียน/วัยรุน จะชวยใหการพัฒนาเด็ก และเยาวชนบังเกิด
ผลสัมฤทธิ์ได 
  2)   แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น  ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
   (1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 
    เปาหมายท่ี สัดสวนประชากรไทยท้ังหมด ท่ีไดรับความคุมครองตาม มาตรการคุมครอง
ทางสังคม อยางนอย 9 กรณี ไดแก (1) เจ็บปวย (2) คลอดบุตร (3) ตาย (4)ทุพพลภาพ/ พิการ (5) 
เงินชวยเหลือ ครอบครัวหรือบุตร (6) ชรา ภาพ (7) วางงาน (8) ผูอยูใน อุปการะ และ ( 9)การ 
 บาดเจ็บจากการทํางาน (รอยละ) 

    การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ   
    - จัดใหมีระบบและกลไกในการใหความชวยเหลือกลุมเปาหมาย 
     - สงเสริมและจัดหาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเหมาะสมใหประชากรกลุมตางๆ ระดมพลัง
ความรวมมือสรางโอกาสและการมีสวนรวมของชุมชน สนับสนุนใหมีการพัฒนาและนําใชระบบขอมูล
และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการ จัดสวัสดิการและสรางหลักประกันทางสังคมของทุกภาคสวน 

(2) แผนยอยของแผนแมบทฯ มีระบบและกลไกในการใหความ ชวยเหลือกลุมเปาหมาย 
ท่ีตองการ ความชวยเหลือเปนพิเศษได ครอบคลุมมากยิ่งข้ึน 
    แนวทางการพัฒนา  ดัชนีความยากจนแบบหลากหลาย มิติของ กลุมเปาหมายท่ีตองการ 
ความชวยเหลือ 
    เปาหมายของแผนยอย   
    การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ เนนการพัฒนามาตรการและพัฒนา
กลไกสนับสนุนชวยเหลือประชาชนในกลุม เปราะบาง มีความเสี่ยงสูง และมีความสามารถในการ
ปรับตัวต่ําเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรของรัฐในการแกปญหาใหตรง จุดและตรงกับ
กลุมท่ีตองการความชวยเหลืออยางแทจริงและเหมาะสม 
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 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 
   1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป  ดานการศึกษา  
  1.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 
   1) วัตถุประสงคท่ี  การเสริมสรางพัฒนาศักยภาพมนุษย 
   3) ยุทธศาสตรท่ี  1 การเสริมสรางพัฒนาศักยภาพมนุษย   
    (3.1) เปาหมายระดับยุทธศาสตรท่ี 1 คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยท่ีสมบูรณ  
    (3.2) แนวทางการพัฒนาท่ี 1.1การยกระดับคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศในทุก
ระดับและยกระดับ การเรียนรู โดยเนนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท้ังการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก 
    (3.3) แนวทางการพัฒนาท่ี 1.2การสรางเสริมใหคนมีสุขภาพดี เนนการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมทางสุขภาพและ การลดปจจัยเสี่ยงดานสภาพแวดลอมท่ีสงผลตอสุขภาพ 
  ยุทธศาสตรท่ี  2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม  
   เปาหมายระดับยุทธศาสตรท่ี การสรางโอกาสใหกับกลุมเปาหมายประชากรรอยละ 40 ท่ีมี
รายไดต่ําสุด โดยจัดบริการของรัฐท่ีมีคุณภาพท้ังดานการศึกษา สาธารณสุข 
   แนวทางการพัฒนาท่ี 2.1การสรางโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอยางยิ่ง 
การสนับสนุนในเรื่อง การสรางอาชีพ รายได และใหความชวยเหลือท่ีเชื่อมโยงการเพ่ิมผลิตภาพ
สําหรับประชากรกลุมรอยละ 40 
   แนวทางการพัฒนาท่ี 2.2การกระจายการจัดบริการภาครัฐใหมีความครอบคลุมและ 
ท่ัวถึงท้ังในเชิงปริมาณ และคุณภาพในดานการศึกษา สาธารณสุข โครงสรางพ้ืนฐาน และการจัด
สวัสดิการ 
 1.5  นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ 
  1) นโยบายความม่ันคงแหงชาติท่ี  1.การเสริมสรางความม่ันคงของมนุษย 
  2) แผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ  รองรับนโยบายท่ี  1 
  3) เปาหมายเชิงยุทธศาสตรประชาชนมีความสามัคคี มีความปลอดภัยในการดํารงชีวิต  
มีสวนรวมและมีความพรอมเผชิญปญหาและรับมือกับภัยคุกคามและปญหาดานความม่ันคง 
  4) ตัวชี้วัด 1 ระดับการเสริมสรางความสามัคคีของคนในชาติ  
      2 ระดบัการมีสวนรวมของหนวยงานของรัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครองสวน 
ทองถ่ิน องคกรภาคประชาสังคม และ ประชาชนท่ัวไป ในกิจกรรมสนับสนุนงานดานความม่ันคง 
  5) กลยุทธ  1) สงเสริมใหคนไทยมีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข และประเทศมีการพัฒนา 
อยางยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยผนึกกําลงัทุกภาคสวนตั้งแตระดับชุมชน ตําบล 
หมูบาน จังหวัด ภาค และ ประเทศชาติ ใหเปนเครือขายสนับสนุนงานดานความม่ันคงและให
ตระหนักถึงความรับผิดชอบตอ ผลประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ (2) สงเสริมใหประชาชน
สามารถดํารงชีวิตโดยปกติและสามารถเขาถึงกระบวนการยุติธรรม (3) พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ของ คน ชุมชน พ้ืนท่ี เพ่ือใหมีภูมิคุมกันและ มีขีดความสามารถในการเฝาระวัง แจงเตือน ปองกัน 
และ แกไขปญหาความม่ันคงโดยเฉพาะภัยคุกคามรูปแบบใหม ตลอดจนมีความสามารถในการปรับตัว
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ใหทันตอความเปลี่ยนแปลงและความทาทายใหมๆ ในอนาคต รวมท้ังเสริมสราง ความพรอมของ
ประเทศท่ีจะเผชิญสถานการณตางๆ อันเกิดจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
 แผนระดับท่ี 3 (ตามมติ ครม. วันท่ี 4 ธันวาคม 2560) 
    1. นโยบายและจุดเนนกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณป พ.ศ. 2565    

  จุดเนนท่ี  3 การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

 2. นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานป พ.ศ. 2565   

  นโยบายท่ี 2 ดานโอกาส 

 3. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  เรื่อง  ความเสมอภาคและโอกาส 

 กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
o พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2545 แกไขเพ่ิมเติม 2553 

o พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ.2546 

o พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 2551 

 ตอบแบบรายงาน    
 KRS  ตัวช้ีวัด  4.1 

สวนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

 2.1  หลักการและเหตุผล 
   รัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 27 ระบุบุคคล
ยอมเสมอกันในกฎหมายมี สิทธิและเสรีภาพและไดรับความคุมครองตามกฎหมาย เทาเทียมกัน การ
เลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล ไม วาดวยเหตุความแตกตางในเรื่องถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา 
เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม
ความเชื่อ ทางศาสนา การศึกษาอบรมหรือความคิดเห็นทางการ เมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญหรือเหตุอ่ืน ใด จะกระทํามิได กระทรวงศึกษาธิการ ไดตระหนักถึง สิทธิของบุคคลและ
ความสํา คัญของคนพิการในการรับ  บริการทางการศึกษาตามมาตรา 10 วรรคสองแห ง 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไข เพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2)และ(ฉบับ3) พ.ศ.2553 
และมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ.2551 เก่ียวกับการจัด
การศึกษาสําหรับบุคคลซ่ึงมี ความบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ สังคม การสื่อสาร
และการเรียนรู หรือมีรางกายพิการ หรือ ทุพพลภาพหรือบุคคลซ่ึงไมสามารถพ่ึงตนเองได หรือไมมี 
ผูดูแลหรือดอยโอกาส ตองจัดใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิและ โอกาสไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนพิเศษ 
เพ่ือใหคน พิการทุกคนไดรับการพัฒนาเต็มศักยภาพและเพ่ิมโอกาส ทางการศึกษาและการเรียนรูให
คนพิการไดรับการศึกษาท่ี มีมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาตามประเภท ความพิการในทุก
ระบบและรูปแบบอยางท่ัวถึงและเสมอ ภาคและดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุขตาม ศักยภาพ
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ของแตละบุคคล จึงไดจัดทําแผนพัฒนา การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-
2564) ท่ีสอดคลองตามยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2560- 2579แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ตลอดจน
นโยบายรัฐบาลในดาน การศึกษา(พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี) ท่ี มุงสรางโอกาส 
ความเสมอภาคและความเทาเทียม สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดกําหนด 
ยุทธศาสตรท่ีมุงเนนการเขาถึงบริการทางการศึกษา และ นโยบาย ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทาง
การศึกษาและ การเรียนรูอยางมีคุณภาพเพ่ือสงเสริม สนับสนุนการ พัฒนาผูเรียนท่ีมีความตองการ
จําเปนพิเศษใหเต็มตาม ศักยภาพดวยรูปแบบท่ีเหมาะสม โดยมีพันธกิจท่ีมุงเนน สงเสริมและ
สนับสนุนใหประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับ การศึกษาอยางท่ังถึงและมีคุณภาพ สงเสริมใหผูเรียนมี 
คุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตาม หลักสูตรและคานิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ พัฒนา ระบบบริหารจัดการท่ีเนนการมีสวนรวม การบูรณาการ การจัดการศึกษาและ
เสริมสรางความรับผิดชอบตอ คุณภาพการศึกษา โดยมีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ซ่ึง เปน
หนวยงานกํากับ ประสาน สงเสริมการจัดการศึกษา ตามท่ีกําหนดไวในมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติ
การจัด การศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ.2551 มีหนาท่ีดําเนินการ จัดการศึกษา เพ่ือใหคนพิการไดรับ
การศึกษาอยางท่ัวถึง และมีคุณภาพตามท่ีกฎหมายกําหนด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคาม กําหนดนโยบายใหสถานศึกษาใน สังกัดทุกแหงจัดการศึกษาสําหรับเด็กท่ีมีความ 
ตองการจําเปนพิเศษในรูปแบบของ “การจัดการ ศึกษาเรียนรวม” เพ่ือใหเด็กและเยาวชนพิการ 
สามารถเขาถึงการศึกษาไดอยางท่ัวถึงและเทา เทียมและพัฒนาโรงเรียนท่ีมีความพรอมใหเปน 
ศูนยบริการทางการศึกษาพิเศษ (Student Support Services : SSS) เพ่ือสงเสริมการนําบริการ
สนับสนุนตางๆมารวมจัดกระบวนการเรียน การสอนเพ่ือสนองความแตกตางระหวางบุคคล ให ผูเรียน
สามารถเรียนรวมกันไดโดยไมแบงแยกและ ไมเลือกปฏิบัติ มีโอกาสพัฒนาตนเอง เรียนรวมกับ 
นักเรียนท่ัวไปในโรงเรียนใกลบาน โดยมีโรงเรียน ในสังกัดท่ีจัดการศึกษาแบบเรียนรวม จํานวน ท้ังสิ้น 
31 โรงเรียน เปนโรงเรียนตนแบบเรียน รวม จํานวน 3 โรงเรียน โรงเรียนเครือขายจัดการ เรียนรวม 
จํานวน 31 โรงเรียนและโรงเรียนจัดการ เรียนรวมท่ัวไป จํานวน 35 โรงเรียน ใน ปงบประมาณ 2564 
มีนักเรียนเรยีนรวม จํานวน 1,027 คน (รายงานขอมูลจากระบบสารสนเทศ ดานการศึกษาพิเศษและ
การศึกษาสงเคราะห (Special Education Technology : SET ณ วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564) 
ท้ังนี้สํานักงานเขตพ้ืนทีการศึกษาไดจัดตั้งเครือขายสถานศึกษาเรียนรวม จํานวน 7 เครือขาย เม่ือ
ปงบประมาณ 2564 เพ่ือ สรางความเขมแข็งในการยกระดับคุณภาพการจัด การศึกษาเรียนรวม และ
เปดโอกาสใหสถานศึกษา ท่ีจัดการศึกษาเรียนรวมมีสวนรวมในการบริหาร จัดการศึกษารวมกับเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนในเครือขาย
สถานศึกษา ท้ัง 7  เครือขาย ใหสามารถจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ ท้ังระบบในรูปแบบท่ี
หลากหลาย เพ่ือใหผูเรียนท่ีมี ความตองการจําเปนพิเศษ ใหไดรับการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนา
เต็มศักยภาพเปนรายบุคคล ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับองคความรู ตรงตามความตองการ
ของบุคคลและสถานศึกษา มีความสามารถในการปฏิบัติงานดานการจัด การศึกษาเรียนรวมใหมี
ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล มีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ มี รูปแบบนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการบริหาร จัดการเรียนรวมท่ีมีประสิทธิภาพ จึงไดดําเนินงาน ตามโครงการพัฒนา
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คุณภาพการจัดการศึกษาเรียน รวม ปงบประมาณ 2564 เพ่ือขับเคลื่อนนโยบาย การจัดการศึกษา
เรียนรวมสูการปฏิบัติ โดยการมี สวนรวมของเครือขายสถานศึกษาเรียนรวม ในการ สงเสริม 
สนับสนุนการพัฒนาผูเรียนท่ีมีความ ตองการจําเปนพิเศษใหเต็มตามศักยภาพดวย รูปแบบท่ี
เหมาะสม ตอไป  

 2.2 วัตถุประสงค 
  1..เพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนท่ีมีความ ตองการจําเปนพิเศษ ใหไดรับสิทธิและโอกาสท่ี เทา
เทียมกันในการพัฒนาการเรียนรูในรูปแบบท่ี เหมาะสมอยางเต็มศักยภาพเปนรายบุคคล  
  2 สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ใหมีความรู ความเขาใจและสามารถจัดการ  เรียนรู
สําหรับผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปน พิเศษ ในรูปแบบท่ีเหมาะสมอยางเต็มศักยภาพ  เปนรายบุคคล  
  3. เพ่ือสงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษามี  การนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลการ พัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม  โดยความรวมมือของทุกสวนท่ีเก่ียวของ กลุมเปาหมาย  
 2.3  เปาหมายโครงการ  

  2.3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 
   1. ผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ จํานวน 1,027 คน (จํานวนขอมูลนักเรียน ณ วันท่ี  
30 สิงหาคม 2564 จากรายงานขอมูล จากระบบสารสนเทศดานการศึกษาพิเศษและ การศึกษา
สงเคราะห (Special Education Technology : SET)  
   2. บุคลากรในสถานศึกษาจัดการศึกษา แบบเรียนรวม จํานวน 148 คน ดังนี้ ผูอํานวยการ
โรงเรียน จํานวน 2  คน รองผูอํานวยการโรงเรียน 1 คน ครผููสอน  125 คน  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ จํานวน 
24 คน 

 3. สถานศึกษาจัดการศึกษาเรียนรวม จํานวน 31  โรงเรียน  เครือขายสถานศึกษาเรียน 
รวม จํานวน 1 เครือขาย  
   4. ผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ จํานวน 1,013 คน (จํานวนขอมูลนักเรียน ณ วันท่ี  
16 พฤศจิกายน 2564 จากรายงานขอมูล จากระบบสารสนเทศดานการศึกษาพิเศษและ การศึกษา
สงเคราะห (Special Education Technology : SET)  
   5. บุคลากรในสถานศึกษาจัดการศึกษา แบบเรียนรวม จํานวน 148 คน ดังนี้ ผูอํานวยการ
โรงเรียน จํานวน  2 คน รองผูอํานวยการโรงเรยีน 1 คน ครูผูสอน 125 คน  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ จํานวน 
24 คน 
   6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเรียนรวม จํานวน 31  โรงเรียน  เครือขายสถานศึกษาเรียนรวม 
จํานวน 7 เครือขาย  
  2.3.2  เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 
   1. ผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ รอยละ  ไดรับรับสิทธิและโอกาสท่ีเทาเทียม กันใน
การไดรับการพัฒนาการเรียนรูดวยรูปแบบ ท่ีเหมาะสมอยางเต็มศักยภาพ เปนรายบุคคล 
   2 .บุคลากรในสถานศึกษาจัดการศึกษา แบบเรียนรวม รอยละ 100 มีความรู ความเขาใจ 
และสามารถพัฒนาการเรียนรู สําหรับผูเรียนท่ีมี ความตองการจําเปนพิเศษในรูปแบบท่ีเหมาะสม 
อยางเต็มศักยภาพ เปนรายบุคคล  
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   3. สถานศึกษาจัดการศึกษาเรียนรวม รอยละ 100 มีผลการพัฒนาคุณภาพตาม มาตรฐาน
เรียนรวม ระดับคุณภาพดี ข้ึนไป การดําเนินงานพัฒนา 

 2.4 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ    
  1. คุณภาพดานผูเรียน ผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษรอยละ 100  (1,013 คน )ไดรับ 
รับสิทธิและโอกาสท่ีเทา เทียมกันในการไดรับการพัฒนาการเรียนรูดวย  รูปแบบท่ีเหมาะสมอยางเต็ม
ศักยภาพเปน รายบุคคลและรอยละ 100   (1,013 คน)  จัดให มีแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(Individualized Education Program : IEP) รอยละ  (1,013 คน)  ท่ีไมไดรับการจัดทําแผน IEP 
เนื่องจากสามารถเรียนรูไดโดยจัดใหเรียน  ตามเนื้อหาปกติ  
  2. คุณภาพดานการจัดการเรียนรูของครู  
   2.1 การจัดการเรียนการสอนสอดคลอง เหมาะสมกับความตองการจําเปนพิเศษของ ผูเรียน
ทุกกลุมเปาหมาย อยูในระดับดีมาก  
   2.2 การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสราง โอกาสใหผูเรียนมีสวนรวม อยูใน ระดับดี 
   2.3 การจัดการเรียนการสอนท่ีเชื่อมโยงกับ บริบทของชุมชนและทองถ่ินอยูในระดับดี 
  3. คุณภาพดานการบริหารจัดการศึกษา สถานศึกษามีการบริหารจัดการเรียนรวมมี คุณภาพ 
ตามมาตรฐานในระดับดี โดยมีเปาหมายวิสัยทัศน และพันธกิจท่ีสอดคลองกับนโยบายดานการจัด 
การศึกษาแบบเรียนรวม มีการวางแผนและ ดําเนิน งานท่ีมุงเนนคุณภาพผูเรียนกลุมเปาหมายท่ีเรียน
รวมทุกคน สงเส ริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากร บริหารและ การจัดการขอมูลสารสนเทศ
อยางเปนระบบ มีการวางแผนปรับหลักสูตรและจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอ 

การจดัการศึกษาแบบเรียนรวม 

 2.5  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ (KPIs) 

  2.5.1   เชิงปริมาณ 
1.ผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ จํานวน 1,027 คน (จํานวนขอมูลนักเรียน ณ วันท่ี  

30  สิงหาคม 2564 จากรายงานขอมูล จากระบบสารสนเทศดานการศึกษาพิเศษและ การศึกษา
สงเคราะห (Special Education Technology : SET)  
   2. บุคลากรในสถานศึกษาจัดการศึกษา แบบเรียนรวม จํานวน 148 คน ดังนี้  
ผูอํานวยการโรงเรียน จํานวน 2  คน รองผูอํานวยการโรงเรียน 1 คน ครูผูสอน  125 คน  พ่ีเลี้ยงเด็ก
พิการ จํานวน 24 คน 
   3 . สถานศึกษาจัดการศึกษาเรียนรวม จํานวน 31  โรงเรียน  เครือขายสถานศึกษาเรียน
รวม จํานวน 1 เครือขาย  
   4. ผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ จํานวน 1,013 คน (จํานวนขอมูลนักเรยีน ณ วันท่ี  
16 พฤศจกิายน 2564 จากรายงานขอมูล จากระบบสารสนเทศดานการศึกษาพิเศษและ การศึกษา
สงเคราะห (Special Education Technology : SET)  
   5. บุคลากรในสถานศึกษาจัดการศึกษา แบบเรียนรวม จํานวน 148 คน ดังนี้  
ผูอํานวยการโรงเรียน จํานวน  2 คน รองผูอํานวยการโรงเรียน 1 คน ครูผูสอน 125 คน  พ่ีเลี้ยงเด็ก
พิการ จํานวน 24 คน 
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   6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเรียนรวม จํานวน 31  โรงเรียน  เครือขายสถานศึกษาเรียนรวม  
จํานวน 7 เครือขาย  

  2.5.2  เชิงคุณภาพ 
   1. ผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ รอยละ  ไดรับรับสิทธิและโอกาสท่ีเทาเทียม กันใน 
การไดรับการพัฒนาการเรียนรูดวยรูปแบบ ท่ีเหมาะสมอยางเต็มศักยภาพ เปนรายบุคคล 
   2 .บุคลากรในสถานศึกษาจัดการศึกษา แบบเรียนรวม รอยละ 100 มีความรู ความเขาใจ 
และสามารถพัฒนาการเรียนรู สําหรับผูเรียนท่ีมี ความตองการจําเปนพิเศษในรูปแบบท่ีเหมาะสม 
อยางเต็มศักยภาพ เปนรายบุคคล  
   3. สถานศึกษาจัดการศึกษาเรียนรวม รอยละ 100 มีผลการพัฒนาคุณภาพตาม มาตรฐาน
เรียนรวม ระดับคุณภาพดี ข้ึนไป การดําเนินงานพัฒนา 
    2.6 การติดตามประเมินผล 
  2.6.1. วิธีการ นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาพิการเรียนรวม 

  2.6.2. เครื่องมือ แบบสัมภาษณ แบบสอบถาม 

 2.7  กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 
2.7.1 ครูพ่ีเลี้ยง ครูท่ีปรึกษา ผูบริหารสถานศึกษา 
2.7.2 นักเรียนพิการ 9 ประเภท 

 2.8  ระยะเวลาดําเนินโครงการ  กันยายน 2564 – กันยายน 2565 

 2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินงบประมาณ 

      งบประมาณ งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจาก  
 สพฐ. แผนงาน..........สรางโอกาส........ผลผลิต............-..........จํานวนเงิน..........-.......บาท  

รายละเอียดประกอบการใชจาย ดังนี้ 

 2.9.1 กิจกรรมและการดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรมและการดําเนินงาน ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

ผูรับผิดชอบ สถานท่ี 

1 การบริหารจัดการเพ่ือสราง ความ
เขมแข็งดานการจัดการศึกษาเรียน
รวม 

ตลอดปการศึกษา ผูอํานวยการ
สถานศึกษา 

สถานศึกษาท้ัง 
35 โรงเรียน 

2 การพัฒนาคุณภาพการจัดการ 
เรียนรูเพ่ือสงเสริมการพัฒนา
คุณภาพนักเรียน 

ตุลาคม2565  ศึกษานิเทศก โรงเรียนแกนนํา 
โรงเรียนกันทร
วิชัย 
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ต่อ 

ท่ี กิจกรรมและการดําเนินงาน ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

ผูรับผิดชอบ สถานท่ี 

3 การติดตาม ตรวจสอบและ 
ประเมินผลระดับสถานศึกษา 

ตลอดปการศึกษา ศึกษานิเทศก สถานศึกษาท้ัง 
35 โรงเรียน 

4 สรุปผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เรียนรวม 

มีนาคม 2566 ศึกษานิเทศก สถานศึกษาท้ัง 
35 โรงเรียน 
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โครงการ“การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา ปองกัน
การทุจริต”(ภายใตช่ือเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริตและกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใส) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม” 

หนวยงานรับผิดชอบ กลุมนิเทศติดตาม และประเมินผล สพม.มหาสารคาม 
ผูติดตอประสานงาน (contact person) นางกรนันท วรรณทวี และคณะ 
ชื่อ – นามสกุล นางกรนันท วรรณทวี  โทรศัพท 064 - 6982398 
E-mail  wannatawee.2549@gmail.com 
ภายใตแผนงาน บรูณาการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ลักษณะโครงการ* 

         โครงการท่ีใชงบประมาณ        โครงการท่ีไมใชงบประมาณ 

วิธีการดําเนินงาน* 

      ดําเนินการเอง                    จัดจาง 

สวนที่  1  ความเช่ือมโยง กับแผนในระดับตางๆ  
  1.1  ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
   1)   ยุทธศาสตรชาติ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ                             

  (1) เปาหมายภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม  
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส 

  (2) ประเด็นยุทธศาสตรการปรับเปลี่ยนภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์ 
และผลประโยชนสวนรวม ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส      
    (3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ  
   2) ยุทธศาสตรชาติ ดานประพฤติมิชอบ ทุกภาคมีสวนรวมตอตานการทุจริต 
    (1) เปาหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์และประโยชนสวนรวม 
สนองความตองการของประชาชนไดอยางรวดเร็ว โปรงใส 
    (2) ประเด็นยุทธศาสตร ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุก
ภาคสวนรวมตอตานการทุจริต 
    (3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  

  1.2  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับท่ี 2) 
   1)   แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
        (1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 
      เปาหมายประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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     การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์
และผลประโยชนสวนรวม ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส
   (2) แผนยอยของแผนแมบทฯ แผนยอยการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    แนวทางการพัฒนา 1) ปลูกและปลุกจิตสํานึกการเปนพลเมืองท่ีดี มีวัฒนธรรมสุจริต 
และการปลูกฝงและหลอหลอมวัฒนธรรมในกลุมเด็กและเยาวชนทุกชวงวัย ทุกระดับ มุงเนนการปรับ
พฤติกรรม “คน”โดยการ “ปลูก” และ “ปลุก” จิตสํานึกความเปนพลเมืองท่ีดี มีวัฒนธรรมสุจริต 
สามารถแยกแยะไดวาสิ่งใดเปนประโยชนสวนตน สิ่งใดเปนประโยชนสวนรวม มีความละอายตอการ
กระทําความผิด ไมเพิกเฉยอดทนตอการทุจริต และเขามามีสวนรวมในการตอตานการทุจริตทุก
รูปแบบ รวมถึงการสงเสริมการสรางวัฒนธรรมและคานิยมสุจริตในระดับชุมชนเพ่ือนําไปสูการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคานิยมท่ียึดประโยชนสาธารณะมากกวาประโยชนสวนตน และตอตานการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการสงเสริมวัฒนธรรมสุจริตผานหลักสูตร
การศึกษาภาคบังคับท่ีเด็กไทยทุกคนตองเรียนท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตั้งแตระดับปฐมวัยจนถึง
ระดับอุดมศึกษา เพ่ือปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ใหมีความเปนพลเมืองเต็มข้ัน สามารถทํา
หนาท่ีความเปนพลเมืองท่ีดี มีจิตสํานึกยึดม่ันในความซ่ือสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบตอสวนรวมมี
ระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย 
    เปาหมายของแผนยอย ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตยสุจริตการบรรลุ
เปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 
  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
  2) ข้ันตอนการดําเนินงานเสริมสรางธรรมาภิบาลในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
  3) กิจกรรม สรางคุณลักษณะความสุจริตสูบุคลากรในองคกรตามแนวทางเขตสุจริต พัฒนา
และยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของสถานศึกษาในสังกัด   
  4) เปาหมายกิจกรรมสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment: ITA) มีการปรับปรุงหรือพัฒนาใน
เรื่องคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน อีกท้ังมีการ
ยกระดับความโปรงใสในการดําเนินงานอยางตอเนื่อง  
 1.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 
  1) วัตถุประสงคท่ี 2 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
  2) เปาหมายรวมท่ี แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  3) ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
   (3.1) เปาหมายระดับยุทธศาสตรท่ี 3 ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ  
  1.5  นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ 
  1) นโยบายความม่ันคงแหงชาติท่ี 9 เสริมสรางความม่ันคงของชาติจากภัยการทุจริต 
  2) แผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ รองรับนโยบายท่ี การรักษาความสงบ
ภายในประเทศ  
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3) เปาหมายเชิงยุทธศาสตร มีเสถียรภาพ และธรรมาภิบาลสูงข้ึน 
4) ตัวชี้วัด การบริหารจัดการของภาครัฐ  

 แผนระดับท่ี 3 (ตามมติ ครม. วันท่ี 4 ธันวาคม 2560) 
         1. นโยบายและจุดเนนกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณป พ.ศ. 2565 
      จุดเนนท่ี การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
         2. นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานป พ.ศ. 2565   
   นโยบายขอ 4. ดานประสิทธิภาพ (4.6) เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและ 
   ประเมินผลการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
        เรื่องท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล* 
นโยบายการปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 

นโยบายการรักษาความม่ันคงของรัฐและการตางประเทศ 

นโยบายการลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ 

นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

นโยบายการสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน 

นโยบายการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการปองกันปราบปราม

การทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

นโยบายการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

 ตอบแบบรายงาน    
 KRS  ตัวช้ีวัด ..................... 
 PMQA  ตัวช้ีวัด ..................... 
 มาตรฐานสํานักงานเขต  ตัวช้ีวัด ..................... 
 eMES  ตัวช้ีวัด ..................... 
 ITA  ตัวช้ีวัด ..................... 
 ARS  ตัวช้ีวัด ..................... 

สวนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
  2.1  หลักการและเหตุผล 

   สํานักงาน ป.ป.ช. รวมกับ สพฐ.ไดกําหนดแนวทางการจัดทําแผนปฎิบัติการการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือใหสวนราชการและหนวยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ

มาตรการตามยุทธศาสตรชาติฯไปสูการปฏิบัติโดยกําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติ

ราชการประจําป โดยใหยึดกรอบยุทธศาสตรหลักท่ีใชในการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันทุจริตและประพฤติ

มิชอบใหคํานึงถึงความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป พ.ศ.2561 - พ.ศ.2580) ยุทธศาสตรชาติวาดวย

การปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560 - พ.ศ.2564) และแผนแมบทบูรณาการปองกัน
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และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 - พ.ศ.2579) ทุจริตและนโยบาย

ปราบปรามการทุจริตของรัฐบาลท่ีมุงสงเสริมปลูกจิตสํานึกใหสังคมไทยมีวินัย และยึดม่ันในคุณธรรม 

จริยธรรม ควบคูกับการพัฒนาเครือขายปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางบูรณาการโดยใหประชาชนมี

บทบาทสําคัญในกระบวรการดําเนินงานอยางมีสวนรวม โปรงใส เสมอภาคและเปนธรรม สรางระบบและ

กลไกท่ีมีอิสระอยางแทจริงในการตรวจสอบ ควบคุมกระจาย ถวงดุลอํานาจ ควบคูกับการบูรณาการความ

รวมมือจากทุกภาคสวนในการตอตานการทุจริตทุกรูปแบบอยางเขมแข็ง เพ่ือใหประเทศไทยเปนประเทศท่ีมี

มาตรฐานความโปรงใสเทียบเทาสากล และจากท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ไดมี

การวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดประโยชนทับซอน เพ่ือกําหนดมาตรการสําคัญ

เรงดวนเชิงรุกในการปองกันการทุจริต การบริหารท่ีโปรงใสตรวจสอบได และแกไขปญหาการกระทําผิดวินัย

ของเจาหนาท่ีท่ีเปนปญหา และเพ่ือเปนการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีใหทันตอการ

เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม จึงไดมีโครงการศึกษาดูงาน

เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปองกันการทุจริต” เนื่องจากสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีนโยบายในการกําหนดยุทธศาสตรเพ่ือพัฒนาองคกรท่ีอยูใน ความ

รับผิดชอบ ใหเปนองคกรแหงการเรียนรู อยูอยางพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข ตอบสนองการปองกันการ

ทุจริตประกอบกับในปจจุบันยังมีกรณีท่ีสุมเสี่ยงอาจกอใหเกิดการทุจริต ทรัพยสิน หรือเวลาในการปฏิบัติ

ราชการท่ีอาจทําใหองคกรเกิดความเสียหายได สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ได

กําหนดการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร เพ่ือใหเปนองคกรแหงการเรียนรูท้ังระบบ มี

คุณธรรมจริยธรรมท่ีดีในการปฎิบัติงาน รวมปองกันการทุจริตปลุกจิตสํานึกใหกับบุคลากรในสังกัด ใหมี

ความรูท่ีเทาทันการเปลี่ยนแปลง มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซ่ือสัตยสุจริต อยูอยางพอเพียง มีจิต

สาธารณะ และยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรม ควบคูไปกับการพัฒนาเขตสุจริตอยางบูรณาการ โดยใหผูท่ีมีสวน

เก่ียวของมีบทบาทในกระบวนการดําเนินงานอยางมีสวนรวม โปรงใสตรวจสอบได เสมอภาคและเปนธรรมจน

เปนวิถีชีวิต มีระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐอยูในระดับสูง ดังนั้น

สํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม จึงได จัดทําโครงการฯ นี้ข้ึน  

  2.2 วัตถุประสงค 
   1. เพ่ือพัฒนาบุคลากรโดยยึดหลัก ธรรมาภิบาล ในการบริหารจัดการ     

  2. เพ่ือสรางคุณลักษณะความสุจริตสูบุคลากรในองคกรตามแนวทางเขตสุจริต  
   3. เพ่ือสงเสริมความรวมมือในกรอบแผนงานโครงการสุจริตตามกําหนดในกรอบงาน 
เขตสุจริต  
   4. เพ่ือเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรูในการปองกันการทุจริตใหกับ 
นักเรียน ครู ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคาม  

  5. เพ่ือพัฒนาและยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของสถานศึกษาในสังกัด  
   6. เพ่ือพัฒนานวัตกรรมการปองกันการทุจริตเชิงรุกของสถานศึกษา ในสังกัดใหเขมแข็ง
และมีประสิทธิภาพ   
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 2.3  เปาหมายโครงการ  
  2.3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 
   1. นกัเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม จํานวน 31,103 คน  
   2. ครู ผูบริหาร บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
มหาสาคาม จํานวน 2,134 คน  
   3. สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม จํานวน 35 
โรงเรียน ประกอบดวย  

   1) โรงเรียนสุจริตตนแบบ จํานวน 1 โรง  
   2) เครือขายโรงเรียนสุจริต รอยละ 10 จํานวน ……4.. โรง  
   3) เครือขายโรงเรียนสุจริต รอยละ 20 จํานวน ……8…..โรง  
   4) เครือขายโรงเรียนสุจริต รอยละ 30 จํานวน ……22…โรง  
   5) เครือขายโรงเรียนสุจริต รอยละ 40 จํานวน ……-….. โรง  
   4. รอยละ 100 เจาหนาท่ีในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสาราคาม
 2.3.2  เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 
  1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment: ITA) มีการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่อง
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน อีกท้ังมีการ
ยกระดับความโปรงใสในการดําเนินงานอยางตอเนื่อง  
  2. เจาหนาท่ีในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสาราคาม ทุกคน มีคุณธรรม 
จริยธรรมภายใตธรรมาภิบาลตามคุณลักษณะเขตสุจริต  
  3. นักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามมีพฤติกรรมยึดม่ัน
ความ ซ่ือสัตยสุจริต รวมถึง ครู ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษา มีวัฒนธรรมคานิยมสุจรติ มี
ทัศนะคติและพฤติกรรมในการตอตานการทุจริต และประพฤติมิชอบ  
  4. สถานศึกษาในสังกัดผานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน 
( Integrity and Transparency Assessment: ITA) และมีการปรับปรุ งหรื อ พัฒนาใน เรื่ อ ง
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน อีกท้ังมีการยกระดับความโปรงใสในการดําเนินงาน
อยางตอเนื่อง   

 2.4 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ    
  1. บุคลากรของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม มีฐานความคิดในการ
แยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม  
  2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม มีกลไกและกระบวนการปองกันการ
ทุจริตท่ีเขมแข็งและเทาทันตอสถานการณการทุจริต  
  3. ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีแนวโนม
ท่ีดีข้ึน  
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 2.5  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ (KPIs) 
  2.5.1   เชิงปริมาณ 
   1.รอยละของเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมท่ียึดม่ันความซ่ือสัตยสุจริต  
   2. รอยละของประชาชนท่ีมีวัฒนธรรม คานิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการตอตาน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ  
   3. รอยละของหนวยงานท่ีผานเกณฑการประเมิน ITA     

 2.5.2  เชิงคุณภาพ 
   1. เจาหนาท่ีในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสาราคาม ทุกคน มีคุณธรรม  
จริยธรรมภายใตธรรมาภิบาลตามคุณลักษณะเขตสุจริต  
       2. นักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามมีพฤติกรรมยึดม่ัน
ความ ซ่ือสัตยสุจริต รวมถึง ครู ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษา มีวัฒนธรรมคานิยมสุจริต มี
ทัศนะคติและพฤติกรรมในการตอตานการทุจริต และประพฤติมิชอบ  
        3. สถานศึกษาในสังกัดผานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) และมีการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงาน อีกท้ังมีการยกระดับความโปรงใสในการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
 2.6 การติดตามประเมินผล 
  2.6.1. วิธีการ 

   1. การนิเทศ กํากับ ติดตาม และการรายงานผลการดําเนินกิจกรรมสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาสุจริต 
   2. การรายงานผลการดําเนินกิจกรรมของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ดวยวิธีการออนไลน 
ผานทางเว็บไซตโครงการโรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net)   
       3. การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาออนไลน (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) 
    2.6.2. เครื่องมือ การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาออนไลน (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) 
 2.7  กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 
  1. นักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม จํานวน 31,103 คน  
  2. ครู ผูบริหาร บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหา
สาคาม จํานวน 2,134 คน  
  3. สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม จํานวน 35 
โรงเรียน ประกอบดวย  

  1) โรงเรียนสุจริตตนแบบ จํานวน 1 โรง  
  2) เครือขายโรงเรียนสุจริต รอยละ 10 จํานวน ……4.. โรง  
  3) เครือขายโรงเรียนสุจริต รอยละ 20 จํานวน ……8…..โรง  
  4) เครือขายโรงเรียนสุจริต รอยละ 30 จํานวน ……22…โรง  
  5) เครือขายโรงเรียนสุจริต รอยละ 40 จํานวน ……-….. โรง  
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 2.8  ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
 2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินงบประมาณ 
           งบประมาณ งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจาก   

 สพฐ. แผนงาน..............................ผลผลิต.........................จํานวนเงิน........................บาท 
รายละเอียดประกอบการใชจาย ดังนี้ 
 2.9.1 กิจกรรมและการดําเนินการ 
ท่ี กิจกรรมและการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนนิงาน ผูรับผิดชอบ สถานท่ี 
1. กิจกรรมเสริมสราง 

ธรรมาภิบาลในสํานักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ตุลาคม 2564 –
กันยายน 2565 

กลุมงานหลักสูตรฯ สพม.มค 

2. พัฒนาภารกิจสูคุณธรรมและความ
โปรงใส 

ตุลาคม 2564 –
กันยายน 2565 

กลุมงานหลักสูตรฯ สพม.มค 

3. กิจกรรมสรางจิตสํานึกสาธารณะ ตุลาคม 2564 –
กันยายน 2565 

กลุมงานหลักสูตรฯ สพม.มค 

4. กิจกรรมเสริมสรางการคิดแยกแยะ
ระหวางผลประโยชนสวนตนและ
ผลประโยชนสวนรวม 

ตุลาคม 2564 –
กันยายน 2565 

กลุมงานหลักสูตรฯ สพม.มค 

5. กิจกรรมการประเมิน ITA 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษา 

ตุลาคม 2564 –
กันยายน 2565 

กลุมงานหลักสูตรฯ สพม.มค 

6. พัฒนาการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสการดําเนินงานของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือ
ยกระดับดัชนีการรับรูการทุจริต 

ตุลาคม 2564 –
กันยายน 2565 

กลุมงานหลักสูตรฯ สพม.มค 

7. การขับเคลื่อนหลักสูตรตานทุจริต
ศึกษา และกิจกรรมโรงเรียนสุจริต 

ตุลาคม 2564 –
กันยายน 2565 

กลุมงานหลักสูตรฯ สพม.มค 

8. การขับเคลื่อนพัฒนาและยกระดับ
การประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของ
สถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

ตุลาคม 2564 –
กันยายน 2565 

กลุมงานหลักสูตรฯ สพม.มค 

9. การพัฒนาระบบการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของสถานศึกษา
ออนไลน และการประเมิน
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ออนไลน 

ตุลาคม 2564 –
กันยายน 2565 

กลุมงานหลักสูตรฯ สพม.มค 
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ต่อ 

ท่ี กิจกรรมและการดําเนินงาน ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

ผูรับผิดชอบ สถานท่ี 

10. การดําเนินกิจกรรมสรางสํานึกพลเมือง 
(Project Citizen) สําหรับโรงเรียนสุจริต
ตนแบบ 

ตุลาคม 2564 –
กันยายน 2565 

กลุมงาน
หลักสูตรฯ 

สพม.มค 

 
2.10.2 รายละเอียดการใชงบประมาณ งบประมาณท้ังส้ิน 280,000 บาท โดยมีรายละเอียดการใช
จาย ดังนี้  

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม 

1. กิจกรรมเสริมสราง 
ธรรมาภิบาลในสํานักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 100,000  100,000 

2. พัฒนาภารกิจสูคุณธรรมและความโปรงใส  10,000  10,000 

3. กิจกรรมสรางจิตสํานึกสาธารณะ  10,000  10,000 
4. กิจกรรมเสริมสรางการคิดแยกแยะระหวาง

ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน
สวนรวม 

 10,000  10,000 

5. กิจกรรมการประเมิน ITA สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

 30,000  30,000 

6. พัฒนาการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสการดําเนินงานของสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู
การทุจริต 

 10,000  10,000 

7. การขับเคลื่อนหลักสูตรตานทุจริตศึกษา 
และกิจกรรมโรงเรียนสุจริต 

 40,000  40,000 

8. การขับเคลื่อนพัฒนาและยกระดับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของสถานศึกษาและสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ี 

 30,000  30,000 

9. การพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของ
สถานศึกษาออนไลน และการประเมิน
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ออนไลน 

 30,000  30,000 
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ตอ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม 
10. การดําเนินกิจกรรมสรางสํานึก

พลเมือง (Project Citizen) 
สําหรับโรงเรียนสุจริตตนแบบ 

 30,000  30,000 

 รวมท้ังส้ิน  280,000  280,000 
(ขออนุมัติถัวจายทุกรายการ) 
2.10.3 แผนการใชจายเงินงบประมาณ (ไตรมาส) 

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสท่ี 

1/256X 

ไตรมาสท่ี 

2/256X 

ไตรมาสท่ี 

3/256X 

ไตรมาสท่ี 

4/256X 

กิจกรรมเสริมสราง 

ธรรมาภิบาลในสํานักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 100,000   100,000 

พัฒนาภารกิจสูคุณธรรมและ

ความโปรงใส 

 10,000   10,000 

กิจกรรมสรางจิตสํานึก

สาธารณะ 

 10,000   10,000 

กิจกรรมเสริมสรางการคิด

แยกแยะระหวางผลประโยชน

สวนตนและผลประโยชน

สวนรวม 

 10,000   10,000 

กิจกรรมการประเมิน ITA 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

และสถานศึกษา 

 30,000   30,000 

พัฒนาการประเมินคุณธรรม

และความโปรงใสการ

ดําเนินงานของสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือยกระดับ

ดัชนีการรับรูการทุจริต 

  10,000  10,000 
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ต่อ 

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสท่ี 

1/256X 

ไตรมาสท่ี 

2/256X 

ไตรมาสท่ี 

3/256X 

ไตรมาสท่ี 

4/256X 

การขับเคลื่อนหลักสูตรตาน

ทุจริตศึกษา และกิจกรรม

โรงเรียนสุจริต 

  40,000  40,000 

การขับเคลื่อนพัฒนาและ

ยกระดับการประเมินคุณธรรม

และความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของสถานศึกษา

และสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

  30,000  30,000 

การพัฒนาระบบการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสใน

การดําเนินงานของ

สถานศึกษาออนไลน และการ

ประเมินสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา ออนไลน 

  30,000  30,000 

การดําเนินกิจกรรมสราง

สํานึกพลเมือง (Project 

Citizen) สําหรับโรงเรียน

สุจริตตนแบบ 

  30,000  30,000 

กิจกรรมเสริมสราง 

ธรรมาภิบาลในสํานักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  100,000  100,000 

พัฒนาภารกิจสูคุณธรรมและ

ความโปรงใส 

  10,000  10,000 

รวม  160,000 120,000  280,000 
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โครงการ   ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจําป 2565 
 
หนวยงาน  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
 ผูรับผิดชอบโครงการ  
ชื่อ – สกุล  นางสาวไพลิน  ภูมิวัน  ตําแหนง นักวิชาการศึกษาชํานาญการ    
โทรศัพทมือถือ 081 959 9808 
 
สวนท่ี 1 ความเช่ือมโยง/ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ  
 1. ยุทธศาสตรชาติ  ดานความม่ันคง 
  เปาหมาย บานเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
  ประเด็น การติดตาม เฝาระวัง ปองกัน และแกไขปญหาท่ีอาจอุบัติข้ึนใหม 
 2. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นความม่ันคง 
  เปาหมายระดับประเด็น     ประชาชนอยูดี กินดี และมีความสุขดีข้ึน 
  แผนยอยของแผนแมบทฯ  การปองกันและแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง  
  เปาหมายแผนแมบทยอย   ปญหาความม่ันคงท่ีมีอยูในปจจุบัน (เชน ปญหายาเสพติด ความ
ม่ันคงทางไซเบอร การคามนุษย ฯลฯ) ไดรับการแกไขจนไมสงผลกระทบตอการบรหิารและพัฒนาประเทศ 
 3. แผนปฏิรูปประเทศ ดานกระบวนการยุติธรรม 
  ประเด็นปฏิรูปประเทศ    การกําหนดระยะเวลาดําเนินงานในทุกข้ันตอนของกระบวนการ
ยุติธรรมท่ีชัดเจนเพ่ือใหประชาชนไดรับความยุติธรรมโดยไมลาชา 
  ประเด็นปฏิรูปยอย      การปรับกระบวนทัศนในการบริหารงานยุติธรรม เพ่ือสรางความ
ปลอดภัยและความเปนธรรมในสังคม   
 4. แผนงาน บูรณาการปองกันปราบปรามและบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
  ผลผลิต/โครงการ โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
  กิจกรรมหลัก   ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
  กิจกรรมรอง   - 
 5. นโยบายและจุดเนน ศธ. ป 2565   การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 6. นโยบาย สพฐ. ป 65  ขอ 1. ดานความปลอดภัย 
 7. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป สพฐ. เรื่องท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและ
ประเทศชาติ  

สวนท่ี 2 เนื้อหาสําคัญของโครงการ 

  หลักการและเหตุผลความจําเปน 
   ปญหายาเสพติดเปนปญหาสําคัญซ่ึงมีผลกระทบและเปนภัยตอความม่ันคงของประเทศ 
รัฐบาลจึงไดกําหนดใหการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดเปนวาระแหงชาติ และกําหนด
ยุทธศาสตรพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดเพ่ือใหทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของ ยึดเปนหลักในการ
ขับเคลื่อนงานยาเสพติด พรอมท้ังไดมอบหมายใหกระทรวงศึกษาธิการ เปนหนวยงานหลักรับผิดชอบ
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ยุทธศาสตรท่ี 1 การปองกันกลุมผูมีโอกาสเขาไปเก่ียวของกับยาเสพติด โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน
ตั้งแตเด็กปฐมวัย เยาวชนท้ังในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา การปองกันเยาวชนกอนวัยเสี่ยงไมให
เขาไปเก่ียวของกับยาเสพติด สงเสริมใหสถานศึกษามีกิจกรรมปองกันและเฝาระวังยาเสพติด โดยการ
ทําใหผูเรียนมีวิธีคิดและทักษะท่ีเปนสากลสอดคลองกับพลวัตในศตวรรษท่ี 21 ผานการเรียนรูรูปแบบ
ตาง ๆ ท่ีทันสมัย สอดรับกับการดําเนินชีวิตในยุคดิจิทัล เพ่ือใหผูเรียนถึงพรอมซ่ึงคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ดังนั้น จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองเรียนรูวิธีปองกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชน เพ่ือจะได
สามารถรวมมือกันปกปองเด็กและเยาวชน จากปญหายาเสพติดดังกลาว เพ่ือใหการขับเคลื่อนการ
ดําเนินการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดบรรลุผลสําเร็จ กระทรวงศึกษาธิการ จึงกําหนดนโยบาย
ในการเสริมสรางทักษะการดํารงชีวิตของผูเรียน โดยหนึ่งในวาระเรงดวนของกระทรวงศึกษาธิการ คือ 
เรื่องความปลอดภัยของผูเรียน เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ มีความสุข ไดรับการ
ปองกันคุมครองความปลอดภัยท้ังรางกายและจิตใจ รวมถึงการสรางทักษะใหผูเรียนสามารถดูแล
ตัวเองจากภัยอันตรายตางๆ ซ่ึงภัยจากยาเสพติดนับเปนภัยคุกคามอยางหนึ่งท่ีตองปองกัน เฝาระวัง 
และแกไขปญหารวมกัน 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม จึงไดจัดทําโครงการปองกันและแกไข
ปญหา  ยาเสพติด ประจําป 2565 ข้ึน เพ่ือเปนแนวทางการฝกอบรมใหกับกลุมเปาหมาย โดยเนน
กิจกรรมกลุมสัมพันธ ใหความรูเรื่องยาเสพติด การสรางอุดมการณตานยาเสพติด และสรางเสริม
ทักษะชีวิตเพ่ือปองกันปญหายาเสพติดตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  

 2. วัตถุประสงคโครงการ  
  2.1 เพ่ือพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนใหมีทักษะชีวิตในการปองกันตนเองจากยาเสพติดดวย
กิจกรรมคายทักษะชีวิต และกระบวนการคายลูกเสือ  
  2.2 เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจในโทษและภัยของยาเสพติด สามารถปองกันตนเองไม
เขาไปยุงเก่ียวกับยาเสพติดและอบายมุข โดยเนนกิจกรรมสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข 
  2.3 เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งในโรงเรียนและชุมชน  พรอมท้ังฝกหัดใหเยาวชนเปนผู
ประพฤติดี  และเปนพลเมืองดีของชาติบานเมือง และพัฒนาตนเองใหสามารถปองกันไมเขาไป
เก่ียวของกับยาเสพติด 
  2.4 เพ่ือคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดท่ีดําเนินงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข ดีเดน เปนตัวแทนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไปแขงขันในระดับจังหวัด และระดับ
กระทรวงศึกษาธิการ 

 3. เปาหมายโครงการ (Output) 
  3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 
   3.1.1 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม จํานวน 35 รร.  

 3.1.2 นักเรียน จํานวน 280 คน และผูกํากับลูกเสือ จํานวน 35 คน 
   3.1.3 นักเรียนแกนนํา จํานวน 100 คน 
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 3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 

นักเรียนท่ีผานการดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรม มีคุณสมบัติท่ีพึงประสงคในการตาน                  
ภัยยาเสพติด รูจักการปองกันตัวเองใหหางไกลจากยาเสพติด และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี
ความสุข 
 3.3 ผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ (impact) 
  3.3.1. นักเรียนมีความรู ความเขาใจ และความตระหนักถึงภัยอันตราย และความเสี่ยงตอ 
ยาเสพติด และเสริมสรางความเขมแข็งใหกับโรงเรียนและชุมชน และการสรางภูมิคุมกันเรื่องยาเสพ
ติดใหนักเรียน ท้ังดานรางกาย จิตใจ ไมใหตกเปนทาสของยาเสพติด และสามารถปฏิบัติตนเปน
พลเมืองดีของชาติบานเมือง และเปนแบบอยางท่ีดีแกชุมชนและสังคมได 
  3.3.2 นักเรียนมีทักษะชีวิตของลูกเสือในการปองกันตนเองใหหางไกลจากยาเสพติดดวยการฝก
ปฏิบัติในการดําเนินกิจกรรม 
  3.3.3 นักเรียนไดรับการเสริมสรางศักยภาพ ทักษะชีวิตในการดําเนินกิจกรรมในสถานศึกษา 
กับเพ่ือนนักเรียน และชุมชน โดยเนนกิจกรรมสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
  3.3.4 สถานศึกษาในสังกัดผานเกณฑการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ 
อบายมุขครบ 100% 
 3.4 ตัวช้ีวัดความสําเร็จ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
  เชิงปริมาณ   
   1. รอยละ 80 ของนักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม มี
ทักษะชีวิตในการปองกันตนเองใหหางไกลจากยาเสพติด    
   2. รอยละ 70 ของนักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม  
สามารถเปนแกนนําและขยายผลได     
    3. รอยละ 75 ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคามผานเกณฑการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
  เชิงคุณภาพ  
   1. นักเรียนในสังกัดไดรับการเสริมสรางศักยภาพ ทักษะชีวิตในการปองกันตนเองใหหางไกล
จากยาเสพติด 
   2. สถานศึกษาในสังกัดผานเกณฑการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ 
อบายมุข 
   3. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามมีขอมูลสารสนเทศผลการ
ดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพ่ือใชในการกําหนดนโยบาย หรือ
แนวทางในการติดตามกิจกรรม/โครงการของสถานศึกษาในสังกัด      
 3.5 กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน 
  3.5.1 สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 35 แหง  
  3.5.2 นักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม    
 4. ระยะเวลาเริ่มตนและส้ินสุดโครงการมิถุนายน  – กันยายน 2565 
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 5. สถานท่ี/พ้ืนท่ีดําเนินการ 
  5.1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
  5.2 สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
 6. การติดตามประเมินผล 
  6.1 วิธีการ  
   6.1.1 ติดตาม ตรวจสอบผลการดําเนินงานเปนรายไตรมาสผานระบบ CATAS  System 
และระบบ NISPA เปนรายไตรมาส 
   6.1.5 ลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูล 
  6.2 เครื่องมือ 
   6.2.1 การรายงานผลการดําเนินงานของสถานศึกษา     
   6.2.2 การนําเขาขอมูลผานระบบ CATAS  System และระบบ NISPA  
   6.2.3 แบบสอบถาม และแบบสํารวจ   
  6.3 ชวงเวลา  มิถุนายน – กันยายน 2565   
  7. กิจกรรม - วิธีดําเนินการ (Activity)  
  7.1 กิจกรรมเฝาระวัง ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ดวยกระบวนการลูกเสือตานภัยยาเสพ
ติด  

- การฝกอบรมคายลูกเสือตานภัยยาเสพติด จํานวน 3 วัน 2 คืน  โดยกําหนดใหโรงเรียนทุก
โรงเรียนในสังกัดสงลูกเสือ/เนตรนารีสามัญรุนใหญ , ลูกเสือวิสามัญเขารับการฝกอบรม  
  7.2 กิจกรรมคายทักษะชีวิต “รูคิด รูทัน ปองกันยาเสพติด” 
   - นักเรียนแกนนํา จํานวน 100 คน 
  7.3 กิจกรรมสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจําป 2565 
    - กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข 
    - จัดประกวดโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 8. งบประมาณของโครงการ 
  รอแจงจัดสรรจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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โครงการ  ฝกทบทวนวิชาผูบังคับบัญชาลูกเสือในสถานศึกษา 
หนวยงานรับผิดชอบ กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา   สพม. มหาสารคาม 
ผูติดตอประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกุล นายสวัสดิพงศ  ทองบานทุม   โทรศัพท  09-4159-6287 
E-mail sawatdipong.t@gmail.com 
ลักษณะโครงการ* 

         โครงการท่ีใชงบประมาณ        โครงการท่ีไมใชงบประมาณ 

วิธีการดําเนินงาน* 

         ดําเนินการเอง                    จัดจาง 

สวนที่  1  ความเช่ือมโยง กับแผนในระดับตางๆ  
  1.1  ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
   1)   ยุทธศาสตรชาติ  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย 
    (1) เปาหมาย  “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข” โดยมเปาหมายสําคัญ
ประกอบดวย (1) ประชาชนอยูดีกินดีและมีความสุข (2) บานเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
(3) กองทัพ หนวยงานดานความม่ันคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพรอมในการ
ปองกันและแกไขปญหาความม่ันคง (4) ประเทศไทยมีบทบาทดานความม่ันคงเปนท่ีชื่นชมและไดรับ
การยอมรับโดยประชาคมระหวางประเทศ และ(5) การบริหารจัดการความม่ันคงมีผลสําเร็จท่ีเปน
รูปธรรมอยางมีประสิทธิภาพ 
    (2) ประเด็นยุทธศาสตร การปฏิรปูการเรยีนรูแบบพลิกโฉม 
    (3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ   การพัฒนาและเสริมสรางความจงรักภักดี
ตอสถาบันหลักของชาติ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน เปนกิจกรรมหนึ่งท่ีจัดใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถ
ของตนเองตามศักยภาพซ่ึงแบงเปน 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมแนะแนวและกิจกรรมนักเรียน สําหรับ
กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีเปนอีกกิจกรรมหนึ่งท่ีมีกระบวนการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมใหเยาวชนได
พัฒนาศักยภาพของตนเองอยางเต็มกําลังความสามารถ ในทางสติปญญา สังคม จิตใจมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค โดยมุงเนนการพัฒนาเยาวชนใหเจริญเติบโตข้ึนพรอมดวยคุณสมบัติท่ีเห็นแกประโยชน
สวนรวม มีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย มีความรับผิดชอบ และมีวินัยในตนเอง 
ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการ มีจุดมุงหมายในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีลักษณะใฝรู ใฝดี คิดเปน ทํา
เปน แกปญหาเปน มีความเปนสากลเปนพลังสําคัญในการดูแลรักษาและพัฒนาชาติบานเมืองใหเจริญ
ม่ันคง เปนผลตอการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนามากยิ่งข้ึน โดยมุงเนนท่ีจะใหมีการจัดต้ังกอง
ลูกเสือในสถานศึกษาทุกระดับ เพ่ือพัฒนากิจกรรมลูกเสือใหสอดรับกับกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
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  1.2  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับท่ี 2) 
   1)   แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นท่ี ๑๒ ดานการพัฒนาการเรียนรู            
    (1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 
      เปาหมายท่ี 1.คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน 
มีทักษะท่ีจําเปนของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับ
ผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
    (2) แผนยอยของแผนแมบทฯ แผนยอยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอ
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
      แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการเรียนรูเชิงบูรณาการท่ีเนนการลงมือปฏิบัติ มี
การสะทอนความคิด/ทบทวนไตรตรอง โดยเนนการเรียนการสอนท่ีเสริมสรางทักษะชีวิต และสามารถ
นํามาใชตอยอดในการประกอบอาชีพไดจริง 
      เปาหมายของแผนยอย คนไทยไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ
การเรียนรู และทักษะท่ีจําเปนของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเขาถึงการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอด
ชวีิตดีข้ึน 
 1.3 แผนปฏิรูปประเทศ ดานการศึกษา 
  ประเด็นปฏิรูปประเทศ  การจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 
21 เปาหมายรวม 
  ประเด็นปฏิรูปยอย  การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา   
 แผนระดับท่ี 3 (ตามมติ ครม. วันท่ี 4 ธันวาคม 2560) 
         1. นโยบายและจุดเนนกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณป พ.ศ. 2565    
    จุดเนนท่ี การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

  2. นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานป พ.ศ. 2565   

    นโยบายขอ 2. ดานโอกาส (2.2) ดําเนินการใหเด็กและเยาวชนไดรับการศึกษาจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อยางมีคุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถ
วิเคราะหตนเองเพ่ือการศึกษาตอและประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง 
รวมท้ังสงเสริมและพัฒนาผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษสูความเปนเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแชงขันของประเทศ  
 ตอบแบบรายงาน    
  มาตรฐานสํานักงานเขต  ตัวช้ีวัด ..................... 

สวนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

  2.1  หลักการและเหตุผล 
   พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 มาตรา 39 ไดกําหนดใหมีสํานักงานลูกเสือเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาอยูในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานั้น โดยมีผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเปน
หัวหนาสํานักงานลูกเสือเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  มีการบังคับบัญชาและรับผิดชอบการดําเนินงานของ
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สํานักงานลูกเสือเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือบริหารงานลูกเสือในเขตพ้ืนท่ีการศึกษานั้น ไดกําหนดแนว
ทางการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมลูกเสือของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ในการพัฒนาบุคลการทางการลูกเสือซ่ึงสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ.2561 - 2580) 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (  พ.ศ. 2560 - 2564) ยุทธศาสตรท่ี1 การเสริมสรางและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย  3.2 พัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะความรู และความสามารถในการ
ดํารงชีวิตอยางมีคุณคา 

   กิจกรรมพัฒนาผูเรียน เปนกิจกรรมหนึ่งท่ีจัดใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถของตนเอง 
ตามศักยภาพซ่ึงแบงเปน 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมแนะแนวและกิจกรรมนักเรียน สําหรับกิจกรรม
ลูกเสือเนตรนารีเปนอีกกิจกรรมหนึ่งท่ีมีกระบวนการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมใหเยาวชนไดพัฒนา
ศักยภาพของตนเองอยางเต็มกําลังความสามารถ ในทางสติปญญา สังคม จิตใจ  มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค โดยมุงเนนการพัฒนาเยาวชนใหเจริญเติบโตข้ึนพรอมดวยคุณสมบัติท่ีเห็นแกประโยชน
สวนรวม มีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย มีความรับผิดชอบ และมีวินัยในตนเอง 
ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการ มีจุดมุงหมายในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีลักษณะใฝรู ใฝดี คิดเปน ทํา
เปน แกปญหาเปน มีความเปนสากลเปนพลังสําคัญในการดูแลรักษาและพัฒนาชาติบานเมืองใหเจริญ
ม่ันคง เปนผลตอการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนามากยิ่งข้ึน โดยมุงเนนท่ีจะใหมีการจัดต้ังกอง
ลูกเสือในสถานศึกษาทุกระดับ เพ่ือพัฒนากิจกรรมลูกเสือใหสอดรับกับกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
   สํานักงานลูกเสือเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ไดเห็นความจําเปนดังกลาว 
จึงจัดทําโครงการฝกทบทวนวิชาผูบังคับบัญชาลูกเสือในสถานศึกษาข้ึน   

 2.2 วัตถุประสงค 
  2.2.1 เพ่ือใหสอดคลองและเปนตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551 และขอบังคับ 
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ วาดวยการแตงตั้งผูบังคับบัญชาลูกเสือ พ.ศ. 2553 และ
ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ.2561 - 2580) ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (  พ.ศ. 2560 - 2564) 
ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย  3.2พัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะ
ความรู และความสามารถในการดํารงชีวิตอยางมีคุณคา 
  2.2.2. เพ่ือใหผูบังคับบัญชาลูกเสือไดทบทวนวิชาทางการลูกเสือใหมีความรู ความเขาใจในเรื่อง
ของจุดหมาย หลักการ วิธีการและกระบวนการฝกอบรม  
  2.2.3.  เพ่ือใหนําหลักการ วิธีการ และทักษะทางลูกเสือ ในการวางแผนการสอนและจัด
กิจกรรมทางการลูกเสือในสถานศึกษาไดถูกตอง 
  2.2.4 .เพ่ือใหผูบังคับบัญชาลูกเสือ สามารถบริหารและดําเนินงานในกองลูกเสือของตนเอง 
สามารถวางแผนกําหนดวิธีการดําเนินกิจกรรมทางการลูกเสือในโรงเรียนไดอยางถูกตอง ตาม พรบ.
ลูกเสือ พ.ศ.2551 
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 2.3  เปาหมายโครงการ  

  2.3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 
   1) ผูบังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนในสังกัด สพม.มค รวมเปน 70 คน  
   2) วิทยากรและบุคลากรทางการลูกเสือในสังกัด สพม.มค  จํานวน 30 คน. 

  2.3.2  เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 

   1) ผูบังคับบัญชาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ ท่ีผานการฝกอบรม มีทักษะ ความรู 
ความเขาใจสามารถนําไปพัฒนาการฝกอบรม กิจการลูกเสือไดอยางถูกตอง สงผลใหกิจการลูกเสือ
โรงเรียนมีคุณภาพยิ่งข้ึน    

 2.4 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ    

  1) ผูท่ีผานการฝกอบรม มีความรู ความเขาใจในบทบาทหนาท่ีของผูกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญ 
ดียิ่งข้ึน สามารถพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ 

  2) ผูท่ีผานการฝกอบรม สามารถนําความรูไปพัฒนาตนเองใหมีวุฒิท่ีสูงข้ึน และไปฝกอบรม
ลูกเสือในโรงเรียนของตนเองไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

  3) ผูท่ีผานการฝกอบรม ไดแลกเปลี่ยน ความรู ประสบการณ ทักษะในการฝกอบรม ซ่ึงเปน
การพัฒนาศักยภาพผูบังคับบัญชาลูกเสือ    

 2.5  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ (KPIs) 

  2.5.1  เชิงปริมาณ 
   1) รอยละ 100 ของผูบังคับบัญชาลูกเสือในสังกัดไดมีความรู ความเขาใจ ในเรื่องของ
จุดหมาย หลักการ วิธีการและกระบวนการฝกอบรมหลักการ วิธีการ และทักษะทางลูกเสือ ในการ
วางแผนการสอนและจัดกิจกรรมทางการลูกเสือในสถานศึกษาไดถูกตอง 
   2) รอยละ 100 ของผูบังคับบัญชาลูกเสือ สามารถบริหารและดําเนินงานในกองลูกเสือของ
ตนเอง สามารถวางแผนกําหนดวิธีการดําเนินกิจกรรมทางการลูกเสือในโรงเรียนไดอยางถูกตอง ตาม 
พรบ.ลูกเสือ พ.ศ.2551 

  2.5.2  เชิงคุณภาพ 

   1. ผูบังคับบัญชาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ ท่ีผานการฝกอบรม มีทักษะ ความรู 
ความเขาใจสามารถนําไปพัฒนาการฝกอบรม กิจการลูกเสือไดอยางถูกตอง สงผลใหกิจการลูกเสือ
โรงเรียนมีคุณภาพยิ่งข้ึน 
 2.6 การติดตามประเมินผล 
  2.6.1. วิธีการ  
   1. ตรวจสอบขอมูล  ติดตามและสอบถาม 
  2.6.2. เครื่องมือ 
   2. แบบรายงาน 
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 2.7  กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 
  2.7.1 ผูบังคับบัญชาลูกเสือในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
  2.7.2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
  2.7.3 นักเรียน / นักศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
 2.8  ระยะเวลาดําเนินโครงการ  ตุลาคม  2564 –  กันยายน  2565 

 2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินงบประมาณ 

      งบประมาณ งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจาก  
 สพฐ. แผนงาน.............................ผลผลิต.........................จํานวนเงิน..........................บาท 
 สพม. มหาสารคาม แผนงาน.................ผลผลิต.....................จํานวนเงิน....................บาท 

รายละเอียดประกอบการใชจาย ดังนี้ 

 2.9.1 กิจกรรมและการดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรมและการดําเนินงาน ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

ผูรับผิดชอบ สถานท่ี 

1 จัดทําและเสนอโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติ 

ตุลาคม  2564 
สวัสดิพงศ  

2 ประชาสัมพันธสัมพันธโครงการ
ฝกทบทวนวิชาผูบังคับบัญชา
ลูกเสือในสถานศึกษาให
สถานศึกษาในสังกัดทราบสงผูเขา
รับฝกอบรม 

มีนาคม – เมษายน 
2565 

สวัสดิพงศ  

3 ประสานงานเตรียมการดาน
สถานท่ี วิทยากร เจาหนาท่ี วัสดุ
อุปกรณและเอกสารตาง ๆ 

พฤษภาคม 2565 
สวัสดิพงศ  

4 ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการ
และวิทยากรและประชุมวิทยากร 
มอบหมายงาน 

มิถุนายน 2565 
สวัสดิพงศ  

5 จัดการฝกอบรมทบทวนวิชา
ผูบังคับบัญชาลูกเสือใน
สถานศึกษาและความรูท่ัวไป 

กันยายน 2565 
สวัสดิพงศ  

6 ประเมินผลการดําเนินงาน สรปุ
และรายงานผลการดําเนินงานให
หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ตุลาคม 2565 
สวัสดิพงศ  
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2.9.2 รายละเอียดการใชงบประมาณ งบประมาณท้ังส้ิน ............. บาท โดยมีรายละเอียดการใช
จาย ดังนี้  

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม 

1 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการการ
ดําเนินงาน 

    

2 จัดการฝกอบรมทบทวนวิชา
ผูบังคับบัญชาลูกเสือในสถานศึกษา
และความรูท่ัวไป 

    

3 คาตอบแทนคณะวิทยากร     
4 คาวัสดุ/เอกสารในการประชุม/ คา

ปาย 
    

5 คาสรุปรายงานผลการดําเนินงาน     
 รวมท้ังส้ิน     

 
(ขออนุมัติถัวจายทุกรายการ) 
2.9.3 แผนการใชจายเงินงบประมาณ (ไตรมาส) 

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสท่ี 

1/256X 

ไตรมาสท่ี 

2/256X 

ไตรมาสท่ี 

3/256X 

ไตรมาสท่ี 

4/256X 

1.ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ

การดําเนินงาน 

     

2.จัดการฝกอบรมทบทวนวิชา

ผู บั ง คั บ บั ญ ช า ลู ก เ สื อ ใ น

สถานศึกษาและความรูท่ัวไป 

     

3.คาตอบแทนคณะวิทยากร      

4 .ค า วั สดุ / เ อกสาร ในการ

ประชุม/ คาปาย 

     

5 . ค า ส รุ ป ร าย ง านผล กา ร

ดําเนินงาน 

     

รวม      
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โครงการ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ปการศึกษา 2564 
หนวยงานรับผิดชอบ กลุม...สงเสริมการจัดการศึกษา... สพม. มหาสารคาม 
ผูติดตอประสานงาน (contact person) 
ช่ือ-สกุล*  นางสาว กรรณิการ  ศิริหลวง   โทรศัพท* ..0854597866...... 
E-mail address*spmsarakham@hotmail.com  โทรสาร*...043777987..... 
ภายใตแผนงาน  แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

ลักษณะโครงการ* 

       โครงการท่ีใชงบประมาณ        โครงการท่ีไมใชงบประมาณ 

วิธีการดําเนินงาน* 

       ดําเนินการเอง                    จัดจาง 

สวนที่  1  ความเช่ือมโยง กับแผนในระดับตางๆ  
 1.1  ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
  1)   ยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย (หลัก) 
   (1) เปาหมาย คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
   (2) ประเด็นยุทธศาสตร  
     4. การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยท่ีหลากหลาย 
      4.2 การสรางเสนทางอาชีพ สภาพแวดลอมการทํางาน และระบบสนับสนุน ท่ี
เหมาะสมสําหรับผูท่ีมีความสามารถพิเศษผานกลไกตาง ๆ            
    (3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 1.เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนไดแสดงออก
ถึงความสามารถในทางวิชาการศิลปะการแสดงและทักษะดานวิชาชีพ 2.นักเรียนแสดงความสามารถท่ี
เปนเลิศทางวิชาการ วิชาชีพ สุนทรียภาพดานดนตรี – นาฏศิลป กีฬา ศิลปะการแสดง และสิ่งประดิษฐ 
ในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ระดับภาค ระดับประเทศ และเผยแพรผลงานในตางประเทศ 

 1.2  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับท่ี 2) 
  1)   แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น  การพัฒนาการเรียนรู 
       (1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 
    เปาหมายท่ี.. คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มีทักษะท่ี
จําเปนของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอ่ืนได
อยางมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
    การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ……นักเรียนแสดงความสามารถท่ีเปนเลิศทาง
วิชาการ วิชาชีพ สุนทรียภาพดานดนตรี – นาฏศิลป กีฬา ศิลปะการแสดง และสิ่งประดิษฐ ในระดับ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาระดับภาค ระดับประเทศ และเผยแพรผลงานในตางประเทศ. 
   (2) แผนยอยของแผนแมบทฯ ..การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยท่ีหลากหลาย....... 
     แนวทางการพัฒนา …1) พัฒนาและสงเสริมพหุปญญา โดยพัฒนาระบบบริหาร
จัดการกลไกการคัดกรองและการสงตอเพ่ือสงเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปญญาใหเต็มตาม

mailto:address*spmsarakham@hotmail.com
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ศักยภาพ สงเสริมสนับสนุนครอบครัว ในการเสริมสรางความสามารถพิเศษตามความถนัดและ
ศักยภาพท้ังดานกีฬา ภาษาและวรรณกรรม สุนทรียศิลป สงเสริมสนับสนุนระบบสถานศึกษาและ
สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการสรางและพัฒนาเด็กและเยาวชนท่ีมีความสามารถพิเศษบนฐานพหุปญญา 
และสงเสริมสนับสนุนมาตรการจูงใจแกภาคเอกชน และสื่อ ในการมีสวนรวมและผลักดันใหผูมี
ความสามารถพิเศษ มีบทบาทเดนในระดับนานาชาติ.. 
     เปาหมายของแผนยอย…ประเทศไทยมีระบบขอมูลเพ่ือการสงเสริมการพัฒนา
ศักยภาพตามพหุปญญา เพ่ือประโยชนในการพัฒนาและการสงตอการพัฒนาใหเต็มตามศักยภาพ
เพ่ิมข้ึน 
     การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ  เด็กและเยาวชนเกิดการพัฒนา
ตนเองใหมีความรู ความสามารถ มีทักษะดานวิชาการสาขาตาง ๆ และสามารถนําไปใชในการ
ดํารงชีวิตอยางมีความสุข ซ่ึงเกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณรวมกัน...... 
 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 
  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ดานการศึกษา 
 แผนระดับท่ี 3 (ตามมติ ครม. วันท่ี 4 ธันวาคม 2560) 
         1. นโยบายและจุดเนนกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณป พ.ศ. 2565    
 จุดเนนท่ี การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 2. นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานป พ.ศ. 2565   
 นโยบายขอ 4. ดานประสิทธิภาพ (4.6) เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและ 
ประเมินผลการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 3. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  เรื่องท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
. ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล* 
 นโยบายการรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษ กับ
การใชประโยชนอยางยั่งยืน 

สวนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

  2.1  หลักการและเหตุผล 

   ปจจุบันการเจริญเติบโตดานเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี ไดเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและ

เก่ียวของกับวิถีชีวิตของประชาชนท่ัวไปมากยิ่งข้ึน สงผลใหการดําเนินชีวิตของทุก ๆ  คน มีการพัฒนาและ

ปรับตัวใหเหมาะสมกับสภาวการณท่ีเปลี่ยนไปอยูตลอดเวลา ดังนั้น การจัดการศึกษาจึงจําเปนตองสรางเด็ก

และเยาวชนใหมีความรู ความสามารถ ท่ีเปลี่ยนแปลงตามสภาวการณในปจจุบัน การจัดกิจกรรมสงเสริม

สนับสนุนใหนักเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีความเปนเลิศทางวิชาการ วิชาชีพ และมีสุนทรียภาพดาน

ดนตรี กีฬา ศิลปะการแสดง รวมถึงการประดิษฐคิดคนนวัตกรรมใหม ๆ ในการเตรียมพรอมใหเด็กและ

เยาวชนเปนกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

มหาสารคาม ในฐานะเปนหนวยงานหลักในการจัดการศึกษาใหแกเด็กและเยาวชน ใหเปนผูถึงพรอมดวย

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค (ดี เกง มีคุณธรรมและจริยธรรม) จึงสรางโอกาสใหแกเด็กและเยาวชน ไดแสดงออก
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ซ่ึงศักยภาพและสุนทรียภาพ กิจกรรมสรางสรรค ตลอดจนสนับสนุนสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษา

ไดใชความรู ความสามารถ ในการพัฒนาการเรียนการสอนอยางเต็มความสามารถ โดยกําหนดจัดการแขงขัน

ทักษะทางวิชาการ ๘ กลุมสาระการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และ

คัดเลือกตัวแทนเขารวมการแขงขันระดับภาค (ระดับประเทศ) ตอไป จากเหตุผลความจําเปนขางตนและ

สนองยุทธศาสตรชาติขอท่ี 3 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามจึงไดจัดทํา

โครงการนี้ข้ึน     
 2.2 วัตถุประสงค 
  2.2. 1 เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนไดแสดงออกถึงความสามารถในทางวิชาการ
ศิลปะการแสดงและทักษะดานวิชาชีพ  
  2.2.2 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ใหนักเรียนแสดงความสามารถท่ีเปนเลิศทางวิชาการ วิชาชีพ 
สุนทรียภาพดานดนตรี – นาฏศิลป กีฬา ศิลปะการแสดง และสิ่งประดิษฐ ในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษามหาสารคาม ระดับภาค ระดับประเทศ และเผยแพรผลงานในตางประเทศ  
  2.2.3 เพ่ือจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู และนําเสนอผลงานของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ใหปรากฏแกสาธารณชน   
 2.3 เปาหมายโครงการ  
  2.3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 
   1) เด็กและเยาวชนเกิดการพัฒนาตนเองใหมีความรู ความสามารถ มีทักษะดานวิชาการสาขา
ตาง ๆ และสามารถนําไปใชในการดํารงชีวิตอยางมีความสุข ซ่ึงเกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณรวมกัน  
   2) ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคาม มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการจัดกิจกรรมพัฒนาสงเสริมศักยภาพนักเรียน และมี
โอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณรวมกับผูเขาแขงขันจากเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ่ืน ๆ   
  2.3.2  เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 
   1) นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคาม ไดรับการพัฒนาศักยภาพ มีความคิดสรางสรรค ในการบูรณาการอยางหลากหลาย รอยละ 80  
   2) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม จัดกิจกรรม และเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรูบรรลุวัตถุประสงค รอยละ 80  
   3) นักเรียน บุคลากรครู และบุคลากรทางการศึกษาไดแสดงผลงานทางการศึกษา ให
ปรากฏ เปนท่ีนาชื่นชมแกสาธารณชนแกชาวไทย และชาวตางชาติ รอยละ 80 



379 

 2.4 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ    
  1) นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคาม ไดรับการพัฒนาศักยภาพ มีความคิดสรางสรรค ในการบูรณาการอยางหลากหลาย  
  2) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม จัดกิจกรรม และเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรูบรรลุวัตถุประสงค  
  3) นักเรียน บุคลากรครู และบุคลากรทางการศึกษา ไดแสดงผลงานทางการศึกษา ใหปรากฏ 
เปนท่ีนาชื่นชมแกสาธารณชนแกชาวไทย และชาวตางชาติ    
 2.5  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ (KPIs) 
  2.5.1   เชิงปริมาณ 

    1) นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษามหาสารคาม ไดรับการพัฒนาศักยภาพ มีความคิดสรางสรรค ในการบูรณาการอยาง
หลากหลาย รอยละ 80  

    2) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม จัดกิจกรรม และเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรูบรรลุวัตถุประสงค รอยละ 80  
   3) นักเรียน บุคลากรครู และบุคลากรทางการศึกษาไดแสดงผลงานทางการศึกษา ให
ปรากฏ เปนท่ีนาชื่นชมแกสาธารณชนแกชาวไทย และชาวตางชาติ รอยละ 80   
  2.5.2  เชิงคุณภาพ 
   1) เด็กและเยาวชนเกิดการพัฒนาตนเองใหมีความรู ความสามารถ มีทักษะดานวิชาการสาขา
ตาง ๆ  และสามารถนําไปใชในการดํารงชีวิตอยางมีความสุข ซ่ึงเกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณรวมกัน  
   2) ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคาม   มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการจัดกิจกรรมพัฒนาสงเสริมศักยภาพนักเรียน  และมี
โอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณรวมกับผูเขาแขงขันจากเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ่ืน ๆ      
 

 2.6การติดตามประเมินผล 
  2.6.1. วิธีการ ตรวจสอบขอมูล ติดตาม ประเมินผล  
  2.6.2. เครื่องมือ แบบรายงาน แบบสอบถาม  
 2.7  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
  2.7.1 นักเรียน ครู  และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษามหาสารคาม ไดรับการพัฒนาศักยภาพ  มีความคิดสรางสรรค ในการบูรณาการอยาง
หลากหลาย   
  2.7.2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม จัดกิจกรรม  และเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรูบรรลุวัตถุประสงค    
  2.7.3 นักเรียน  บุคลากรครู  และบุคลากรทางการศึกษา  ไดแสดงผลงานทางการศึกษาให
ปรากฏ   เปนท่ีนาชื่นชมแกสาธารณชนแกชาวไทย  และชาวตางชาติ    
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 2.8  กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 
  2.8.1 นักเรียน ครู  และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษามหาสารคาม ไดรับการพัฒนาศักยภาพ  มีความคิดสรางสรรค ในการบูรณาการอยาง
หลากหลาย   
  2.8.2 นักเรียน  บุคลากรครู  และบุคลากรทางการศึกษา  ไดแสดงผลงานทางการศึกษาให
ปรากฏ   เปนท่ีนาชื่นชมแกสาธารณชนแกชาวไทย  และชาวตางชาติ   
 2.9 ระยะเวลาดําเนินโครงการ.สิงหาคม  2564 –  กันยายน  2565 
 2.10  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินงบประมาณ 
  งบประมาณ งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจาก  
 สพฐ. แผนงาน..............................ผลผลิต.........................จํานวนเงิน..........................บาท 
 สพม. มหาสารคาม แผนงาน..............................ผลผลิต.....................จํานวนเงิน....................บาท 
รายละเอียดประกอบการใชจาย ดังนี้ 
 2.10.1 กิจกรรมและการดําเนินการ 

 
 
 
 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

ผูรับผิดชอบ 

1 กิจกรรมท่ี 1 ข้ันเตรียมการ 
ข้ันตอนการดําเนินงาน 
1.1 จัดทําโครงการขออนุมัติ 
1.2 แตงตั้งคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
1.3 จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา วางแผน
ดําเนินการรวมกัน แจงเกณฑการประกวดตามกิจกรรม
แกนกลาง ใหโรงเรียน/กลุมโรงเรียนในสังกัด ดําเนินการ
คัดเลือก  

 
 

ส.ค.-ก.ย. 64 

 
 
กลุมสงเสริม                 
การจัดการศึกษา 

2 กิจกรรมท่ี 2 ข้ันดําเนินการ 
ข้ันตอนการดําเนินงาน 
1.1 จัดกิจกรรมการประกวดแขงขันในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
1.2 สงตัวแทนเขารวมกิจกรรมการประกวดแขงขัน และการ
แสดงผลงานระดับภาค ระดับชาติ  

 
 

ก.ย.-ธ.ค. 64 

 
 
กลุมสงเสริม              
การจัดการศึกษา 

3 กิจกรรมท่ี 3 ข้ันการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
ข้ันตอนการดําเนินงาน 
1.1 ติดตามและประเมินผลโครงการ รายงานเผยแพร
ประชาสัมพันธ 

 
 

ต.ค.64-                    
ม.ค.65 

 
 
กลุมสงเสริม             
การจัดการศึกษา 
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 2.9.2 รายละเอียดการใชงบประมาณ งบประมาณท้ังส้ิน ............. บาท โดยมีรายละเอียดการ
ใชจาย ดังนี้  
ท่ี รายการ งบประมาณ จําแนกตามหมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
1. กิจกรรมท่ี 1 จัดประชุมคณะกรรมการระดับ

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา วางแผนดําเนินการ
รวมกัน แจงเกณฑการประกวดตามกิจกรรม
แกนกลาง ใหโรงเรียน/กลุมโรงเรียนในสังกัด 
ดําเนินการคัดเลือก 
-จัดทําเอกสาร/ขอมูลเ พ่ือจัดประกวด
แขงขันระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

    

2. กิจกรรมท่ี  2 จัดกิจกรรมการประกวด
แขงขัน   ในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

   

3. ติดตามและประเมินผลโครงการ  รายงาน
เผยแพรประชาสัมพันธ 

   

รวมท้ังส้ิน     

(ขออนุมัติถัวจายทุกรายการ) 
 
2.9.3 แผนการใชจายเงินงบประมาณ (ไตรมาส) 
 

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสท่ี 

1/256X 

ไตรมาสท่ี 

2/256X 

ไตรมาสท่ี 

3/256X 

ไตรมาสท่ี 

4/256X 

กิจกรรมท่ี 1 จัดประชุมคณะกรรมการ

ระดับ เขต พ้ืน ท่ีการ ศึกษา วางแผน

ดํ า เนินการร วม กัน  แจ ง เกณฑ ก าร

ประกวดตามกิจกรรมแกนกลาง ให

โ ร ง เ รี ย น / ก ลุ ม โ ร ง เ รี ย น ใ น สั ง กั ด 

ดําเนินการคัดเลือก 

-จัดทําเอกสาร/ขอมูลเพ่ือจัดประกวด

แขงขันระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

     

 
 
 
ตอ 
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แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสท่ี 

1/256X 

ไตรมาสท่ี 

2/256X 

ไตรมาสท่ี 

3/256X 

ไตรมาสท่ี 

4/256X 

กิจกรรมท่ี 2 จัดกิจกรรมการประกวด

แขงขันในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

     

ติดตามและประเมินผลโครงการ  
รายงานเผยแพรประชาสัมพันธ 

     

รวม      
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โครงการ การแขงขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาตานยาเสพติด  
           ปการศึกษา 2565 
ผูติดตอประสานงาน (contact person)  
ชื่อ – นามสกุลนางสาวอรทัย   บุพโชติ..   โทรศัพท 0933279919. 
โทรสาร..043777987..   E-mail…spmsakham@hotmail.com 
ภายใตแผนงาน แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
ลักษณะโครงการ* 

         โครงการท่ีใชงบประมาณ       โครงการท่ีไมใชงบประมาณ 

วิธีการดําเนินงาน* 

         ดําเนินการเอง                จัดจาง 

สวนที่  1  ความเช่ือมโยง กับแผนในระดับตางๆ  
 1.1  ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
  1)   ยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย 
    (1) เปาหมาย คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
    (2) ประเด็นยุทธศาสตร การเสริมสรางศักยภาพการกีฬาในการสรางคุณคาทางสังคมและ
พัฒนาประเทศ 
   (3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ สงเสริมการ เลนกีฬาเพ่ือการออกกําลังกาย
สุขภาพดีถวนหนา จะสงผลใหเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาไดรับการพัฒนาการดานรางกาย จิตใจ 
สติปญญา อารมณ และสังคม เปนเยาวชนท่ีมีคุณภาพ มีคุณธรรม ซ่ึงสอดคลองกับคานิยมไทย 12 
ประการคือ มีความแข็งแรงท้ังรางกาย และจิตใจ 

 1.2  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับท่ี 2) 
  1)   แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น ศักยภาพ
การกีฬา 
  (1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 
    เปาหมาย คนไทยมีสุขภาพดีข้ึน มีน้ําใจนักกีฬา และมีวินัย เคารพกฎกติกามากข้ึนดวยกีฬา 
    การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบท 
    สงเสริมการ เลนกีฬาเพ่ือการออกกําลังกายสุขภาพดีถวนหนา จะสงผลใหเด็กและ
เยาวชนในสถานศึกษาไดรับการพัฒนาการดานรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ และสังคม เปน
เยาวชนท่ีมีคุณภาพ มีคุณธรรม ซ่ึงสอดคลองกับคานิยมไทย 12 ประการคือ มีความแข็งแรงท้ัง
รางกาย และจิตใจ 
  (2) แผนยอยของแผนแมบทฯ แผนยอยการสงเสริมการออกกําลังกาย และกีฬาข้ันพ้ืนฐานให
กลายเปนวิถีชีวิต และการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมออกกําลังกาย กีฬา และ
นันทนาการ 
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   แนวทางการพัฒนา  

     สงเสริมใหประชาชนทุกกลุมวัย โดยเฉพาะกลุมเด็กและเยาวชน เรียนรูวิธีการท่ีถูกตอง
ในการออกกําลังกายและการเลนกีฬาข้ันพ้ืนฐาน รวมท้ังสามารถปฐมพยาบาลเบื้องตนได ตลอดจน
ออกกําลังกาย เลนกีฬา หรือประกอบกิจกรรมนันทนาการตามความถนัดหรือความสนใจเฉพาะบุคคล
อยางตอเนื่องจนกลายเปนวิถีชีวิต เพ่ือสงเสริมใหประชาชนทุกกลุมวัยมีสุขภาวะท่ีดี และพัฒนาใหมี
น้ําใจนักกีฬา มีระเบียบวินัย รูแพ รูชนะ รูอภัย โดยยกระดับหลักสูตรวิชาพลศึกษาท่ัวประเทศใหได
มาตรฐานเดียวกัน และสงเสริมการพัฒนาการออกกําลังกาย การกีฬาข้ันพ้ืนฐาน หรือการประกอบ
กิจกรรมนันทนาการตามความถนัดหรือความสนใจในชุมชนทองถ่ิน 

   เปาหมายของแผนยอย คนไทยออกกําลังกาย เลนกีฬา และนันทนาการอยางสมํ่าเสมอ
เพ่ิมข้ึน 
 แผนระดับท่ี 3 (ตามมติ ครม. วันท่ี 4 ธันวาคม 2560) 
         1. นโยบายและจุดเนนกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณป พ.ศ. 2565    

      จุดเนนท่ี การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

      2. นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานป พ.ศ. 2565   

     นโยบายท่ี ดานโอกาส (2.2) ดําเนินการใหเด็กและเยาวชนไดรับการศึกษาจนจบการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐาน อยางมีคุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะหตนเอง

เพ่ือการศึกษาตอและประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมท้ังสงเสริมและ

พัฒนาผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษสูความเปนเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแชงขันของ

ประเทศ 

 ตอบแบบรายงาน    
   KRS  ตัวช้ีวัด มาตรฐานท่ี 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา  

   มาตรฐานสํานักงานเขต  ตัวช้ีวัด มาตรฐานท่ี 3 สัมฤทธิ์ผลการบริหารและ  

สวนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

  2.1  หลักการและเหตุผล 
   การออกกําลังกายและการเลนกีฬา เปนกิจกรรมสวนหนึ่งของชีวิตประจําวันของทุกคน  
เพราะทําใหเกิดความแข็งแรง สมบูรณทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา ตลอดจน
ทําใหเยาวชน มีความสามัคคี มีน้ําใจเปนนักกีฬา รูแพ รูชนะ รูอภัย ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน  ชวย
ลด และขจัดปญหายาเสพติด  มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตทรัพยากรบุคคล
ของชาติ  สงเสริมการเลนกีฬาเพ่ือการออกกําลังกายสุขภาพดีถวนหนา  จะสงผลใหเด็กและเยาวชน
ในสถานศึกษาไดรับการพัฒนาการดานรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ และสังคม  เปนเยาวชนท่ีมี
คุณภาพ มีคุณธรรมซ่ึงสอดคลองกับคานิยมไทย 12 ประการคือ มีความแข็งแรงท้ังรางกาย และจิตใจ 
ไมยอมแพตออํานาจฝายต่ํา   
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   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม จึงไดจัดโครงการแขงขันกีฬานักเรียน                     
ตานยาเสพติด  ปการศึกษา 2565 ข้ึน  เพ่ือใหเยาวชน มีสวนรวมในการเลนกีฬา  เพ่ือนันทนาการ
และหางไกลยาเสพติด 
 2.2 วัตถุประสงค 
  2.2.1 เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชนในโรงเรียนไดออกกําลังกาย เลนกีฬา เพ่ือพัฒนาคุณธรรม
ความมีระเบียบวินัย และมีน้ําใจนักกีฬา 
  2.2.2 เพ่ือสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน  ใหมีเจตคติท่ีดีตอการออกกําลังกาย               
และใชเวลาวางใหเปนประโยชน เพ่ือหลีกเลี่ยงหางไกลยาเสพติด และอบายมุขทุกชนิด 
  2.2.3 เพ่ือใหเด็กและเยาวชนไดพัฒนาทักษะกีฬา  และมีมาตรฐานการแขงกีฬาใหสูงข้ึน 
  2.2.4 เพ่ือเปนการเตรียมนักเรียนเปนตัวแทนไปเขารวมแขงขันในระดับสูงข้ึน 
 2.3  เปาหมายโครงการ  
  2.3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 
    เด็กและเยาวชนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

จํานวน 35  โรงเรยีน ไดเขารวมกิจกรรมการแขงขันกีฬามัธยมศึกษาตานยาเสพติด 

  2.3.2  เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 
    เด็กและเยาวชนมีสุขภาพ พลานามัยแข็งแรงสมบูรณ มีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ 

จิตใจ   มีน้ําใจและใชชีวิตในสังคมอยางสันติสุข 

 2.4 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ    
  1) เด็กและเยาวชนในระบบโรงเรียนไดออกกําลังกายอยางตอเนื่อง ไดรับการพัฒนาดาน

คุณธรรม ระเบียบวินัย และมีน้ําใจนักกีฬา 

  2) เด็กและเยาวชนในระบบโรงเรียนมีเจตคติท่ีดีตอการออกกําลังกาย และใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชน 

  3) เด็กและเยาวชนไดพัฒนาศักยภาพของตนดานทักษะกีฬา และมาตรฐานการแขงขันกีฬา

และมาตรฐานการแขงขันกีฬาท่ีสูงข้ึน 

  4) เด็กและเยาวชนไดเปนนักกีฬาตัวแทนเขาไปรวมแขงขันระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และระดับ

จังหวัด 

  5) เด็กและเยาวชนหลีกเลี่ยงหางไกลอบายมุข และสารเสพติดทุกชนิด. 

 2.5 ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ (KPIs) 
  2.5.1 เชิงปริมาณ 
   1. การดําเนินการจัดการแขงขัน 
   2. การเขารวมกิจกรรมการแขงขัน     

   3. จํานวนทีมและนักกีฬาท่ีเขารวมแขงขัน 
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  2.5.2  เชิงคุณภาพ 
   1. เด็กนักเรียน และเยาวชนในโรงเรียนไดออกกําลังกาย เลนกีฬา เพ่ือพัฒนาคุณธรรม  

ความมีระเบียบวินัย และมีน้ําใจนักกีฬา 

   2. เด็กและเยาวชนในโรงเรียนไดออกกําลังกาย เลนกีฬา เพ่ือพัฒนาคุณธรรม  ความมี

ระเบียบวินัย และมีน้ําใจนักกีฬา. 

   3. เด็กและเยาวชนไดพัฒนาทักษะกีฬา  และมีมาตรฐานการแขงกีฬาใหสูงข้ึน 

   4. นักเรียนไดเปนตัวแทนไปเขารวมแขงขันในระดับสูงข้ึน 

 2.6 การติดตามประเมินผล 
  2.6.1. วิธีการ   รายงานผลการดําเนินการ 
  2.6.2. เครื่องมือ  แบบรายงานผล 
 2.7  กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 
  2.7.1 เด็กนักเรียน และเยาวชนในโรงเรียนไดออกกําลังกาย เลนกีฬา เพ่ือพัฒนาคุณธรรม  
ความมีระเบียบวินัย และมีน้ําใจนักกีฬา 
  2.7.2  เด็กและเยาวชนในโรงเรียนไดออกกําลังกาย เลนกีฬา เพ่ือพัฒนาคุณธรรม  ความมี
ระเบียบวินัย และมีน้ําใจนักกีฬา 
  2.7.3  เด็กและเยาวชนไดพัฒนาทักษะกีฬา  และมีมาตรฐานการแขงกีฬาใหสูงข้ึน 
  2.7.4  นกัเรียนไดเปนตัวแทนไปเขารวมแขงขันในระดับสูงข้ึน 
 2.8 ระยะเวลาดําเนินโครงการ  ตุลาคม  ๒๕64 - กันยายน  ๒๕๖5      

 2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินงบประมาณ 

  งบประมาณ งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจาก  
 สพฐ. แผนงาน..............................ผลผลิต.........................จํานวนเงิน..........................บาท 
 สพม. มหาสารคาม แผนงาน..............................ผลผลิต.....................จาํนวนเงิน....................บาท 
รายละเอียดประกอบการใชจาย ดังนี้ 

 2.9.1 กิจกรรมและการดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรมและการดําเนินงาน ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

ผูรับผิดชอบ สถานท่ี 

1 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือ
เตรียมการจัดการแขงขันกีฬาตาน
ยาเสพติด 

ส.ค.- ก.ย. 2565 นางสาวอรทัย  
บุพโชติ 
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ตอ 
ท่ี กิจกรรมและการดําเนินงาน ระยะเวลา

ดําเนนิงาน 
ผูรับผิดชอบ สถานท่ี 

 กําหนดจัดกิจกรรมการแขงขัน 
ชนิดกีฬาและประเภท การแขงขัน 
ไดแก ฟุตบอล  ฟุตซอล เซปค
ตะกรอ  (ทีมเดี่ยว)วอลเลยบอล 
บาสเกตบอล เปตอง และกรีฑา  

ก.ย. 2565 นางสาวอรทัย  
บุพโชติ 

 

2 ขออนุมัติโครงการ ก.ย. 2565 นางสาวอรทัย  
บุพโชติ 

 

3 แตงตั้งคณะกรรมการจัดการ
แขงขันกีฬาตานยาเสพติด 

ก.ย.-ต.ค. 2565 นางสาวอรทัย  
บุพโชติ 

 

4 ประชาสัมพันธโครงการ ประชุม/
ประสานงานหนวยงาน/รับสมัคร
ชนิดกีฬาและประเภทกีฬาจาก
สถานศึกษาในสังกัด 

ก.ย.-ต.ค. 2565 นางสาวอรทัย  
บุพโชติ 

 

5 แตงตั้งคณะทํางาน/คณะกรรมการ
ท่ีเก่ียวของ  

ก.ย.-ต.ค. 2565 นางสาวอรทัย  
บุพโชติ 

 

6 ประชุมคณะทํางาน/
คณะกรรมการท่ีเก่ียวของ   ในการ
ดําเนินงาน 

ก.ย.-ต.ค. 2565 นางสาวอรทัย  
บุพโชติ 

 

 
2.9.2 รายละเอียดการใชงบประมาณ งบประมาณท้ังส้ิน ............. บาท โดยมีรายละเอียดการใช
จาย ดังนี้  

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม 
 ประชุมคณะกรรมการท่ีเก่ียวของ

ในการดําเนินงาน 
    

 1.1 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม      
       1.2 คาอาหารกลางวัน………     
 คาใชจายในการจัดการแขงขัน

กีฬา นักเรียนมัธยมศึกษาตานยา
เสพติด  ป 2565  
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ตอ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม 
 2.1 คาตอบแทนคณะกรรมการ

ตัดสิน 
    

 คาใชจายในพิธีเปด-ปด      
 3.1 คาอาหารกลางวัน     
 รวมท้ังส้ิน     

(ขออนุมัติถัวจายทุกรายการ) 
2.9.3 แผนการใชจายเงินงบประมาณ (ไตรมาส) 
 

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสท่ี 

1/256X 

ไตรมาสท่ี 

2/256X 

ไตรมาสท่ี 

3/256X 

ไตรมาสท่ี 

4/256X 

ประชุ มคณะกรรมการ เ พ่ือ

เตรียมการจัดการแขงขันกีฬา

ตานยาเสพติด 

     

ขออนุมัติโครงการ      

แตงต้ังคณะกรรมการจัดการ

แขงขันกีฬาตานยาเสพติด 

     

ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ โ ค ร ง ก า ร 

ป ร ะ ชุ ม / ป ร ะ ส า น ง า น

หนวยงาน/รับสมัครชนิดกีฬา

แ ล ะ ป ร ะ เ ภ ท กี ฬ า จ า ก

สถานศึกษาในสังกัด 

     

แ ต ง ตั้ ง ค ณ ะ ทํ า ง า น /

คณะกรรมการท่ีเก่ียวของ  

     

รวม      

 



สวนที่ 4 
การขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติ 
 

   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม โดยใชกรอบแนวทาง
ของยุทธศาสตร 6 ดานและนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  4 ดาน นําไปสูการ
ปฏิบัติ ดังนี้  

 

1. ดานความปลอดภัย 
ยุทธศาสตร 1.ดานการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษยและของชาติ 
2. ดานโอกาส 
ยุทธศาสตร 2.ดานการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
ยุทธศาสตร 4.ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลด
ความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร 5.ดานการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
3. ดานคุณภาพ 
ยุทธศาสตร 3.ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
4. ดานประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร 6.ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา 

โดยจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป เปนเครื่องมือสําคัญในการปฏิบัติงานเพ่ือสงมอบผลผลิต 
การใหบริการการศึกษาท่ีเชื่อมโยงสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม จึงไดกําหนดปจจัยความสําเร็จและ
กระบวนการนําแผนสูการปฏิบัติ ดังนี้ 
การจัดสรรทรัพยากรเพ่ือการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ไดดําเนินการจัดสรรงบประมาณ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในการขับเคลื่อน นโยบาย ภารกิจ พันธกิจ ตัวชี้วัด ของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และกระทรวงศึกษา ดังนี้ 
   1. จัดสรรงบประมาณ เพ่ือบริหารจัดการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคาม 
    จัดสรรงบประมาณตามความจําเปนพ้ืนฐาน เพ่ือใชบริหารจัดการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา โดยเปนคาสาธารณูปโภค คาจาง คาวัสดุ ตางๆ ท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน  
   2. จัดสรรงบประมาณเพ่ือใชในการขับเคลื่อน นโยบาย ภารกิจ พันธกิจ ตัวชี้วัด จุดเนน 
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และกระทรวงศึกษา 
    จัดสรรงบประมาณตามความเหมาะสมและจําเปนใหกลุมตาง ๆ ในสํานกงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ในการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม เพ่ือใชในการขับเคลื่อน 
นโยบาย ภารกิจ พันธกิจ ตัวชี้วัด จุดเนน ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ
กระทรวงศึกษาธกิาร 
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   3. จัดสรรงบประมาณใหกลุมเครือขาย/สถานศึกษา เพ่ือใหกลุมเครือขาย/สถานศึกษา ใช
ในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามวัตถุประสงคของงบประมาณ 
   
ปจจัยความสําเร็จ 
 1. ผูบริหารการศึกษาทุกระดับใหความสําคัญในการบริหารจัดการ โดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงาน 
และการทํางานแบบมีสวนรวมท่ีเอ้ือตอการพัฒนาความคิดริเริ่มสรางสรรค การปฏิบัติงานใหบรรลุ
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไว 
 2. หนวยงานท่ีเก่ียวของสงเสริมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตรในการพัฒนาการปฏิบัติงานอยาง
เปนระบบ 
 3. เชื่อมโยงความสําเร็จของการปฏิบัติงานกับการบริหารงานบุคคลอยางชัดเจน 
 4. บริหารจัดการโดยเปดโอกาสใหทุกภาคสวนมีสวนรวมและยึดหลักธรรมาภิบาล 
 
กระบวนการนําแผนสูการปฏิบัติ 
 1. สื่อสารทิศทางองคกรท้ังวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค จุดเนนการพัฒนา และเปาหมายการ
ใหบริการหนวยงาน ใหบุคลากรทุกระดับรับรูและเขาใจตรงกันอยางท่ัวถึง 
 2. มอบหมายผูรับผิดชอบปฏิบัติงาน ท้ังเจาภาพหลัก เจาภาพรอง และผูสนับสนุน พรอมกําหนด
บทบาทความรับผิดชอบอยางชัดเจน 
 3. วิเคราะหเปรียบเทียบสภาพปจจุบัน และเปาหมายตามนโยบาย เพ่ือกําหนดกลยุทธและจัดทํา
แผนปฏิบัติงานใหบรรลุตามเปาหมายวัตถุประสงค 
 4. ดําเนินงาน กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการท่ีกําหนด 
 5. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือใหการนํากลยุทธสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมโดย
ติดตามความกาวหนาประจําป การประเมินผลระยะครึ่ งป และการประเมินผลเม่ือสิ้นสุด
ปงบประมาณ 
 6. สรางกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจําป               
สูสาธารณชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 
การติดตามและประเมินผล   
           กลไกการกํากับ  ติดตาม  ประเมินผล  เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาและ
แผนปฏิบัติราชการประจําป  ไดกําหนดไว  ดังนี้ 

1)  กํากับ  ติดตาม  ประเมินผล  และรายงานผล  ตามท่ีระบุไวในโครงการของผูรับผิดชอบ
โดยตรง  เรียกวา  เปนข้ันตอนของการประเมินตนเอง 

2)  กํากับ  ติดตาม  ประเมินผล  โดยผูบริหารของหนวยงานผูรับผิดชอบ 
3)  กํากับ  ติดตาม  ประเมินผล  โดยคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2565 
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  หลังจากดําเนินการตามกระบวนการแลว ไดนํารางแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ        
พ.ศ. 2565  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ประชุมคณะกรรมการจัดทํา
แผนปฏิบัติการ เสนอแนะและใหความคิดเห็น เพ่ือปรับปรุงแกไขเปนฉบับสมบูรณ จากนั้นนําเสนอขอ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) พิจารณาเห็นชอบ แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานสูสถานศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตอไป   
 
ปฏิทินการบริหารแผนสูการปฏิบัติ 

ระยะเวลา แนวปฏิบัต ิ
ตุลาคม 2564 - สพฐ. แจงนโยบาย ทิศทาง การดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
พฤศจิกายน 2564 - สพฐ. แจงแนวทางดําเนินการตามกรอบวงเงินงบประมาณปงบประมาณ  

 พ.ศ. 2564 
- สพฐ.แจงแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

พฤศจิกายน 2564 - สพฐ. แจงกรอบวงเงินงบประมาณให สพท. เพ่ือบริหารจัดการและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

15 มกราคม 2565 -รายงานผลการดําเนินงานรอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2564 – ธันวาคม 2565) 
15 เมษายน 2565 -รายงานผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
15 กรกฎาคม 2565 -รายงานผลการดําเนินงานรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2564 – มิถุนายน 2565) 
15 ตุลาคม 2565 -รายงานผลการดําเนินงานรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564 – กันยายน 

2565) พรอมสงรูปเลมรายงานโครงการฉบับสมบูรณ 
               
 ท้ังนี้การบริหารจัดการงบประมาณใหมีประสิทธิภาพ คุมคา และพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
มุงสูความสําเร็จ รวมท้ังบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมาย เชื่อมโยงสอดคลองกับยุทธศาสตร 
ตัวชี้วัดของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยยึดระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณ 
การเงิน การคลังตอไป 
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คณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ท่ีปรึกษา 
 1. นายสวาท   ฦาชา         ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม  

 2. นายสุริยา  ทองบุญมา   รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม  

 3. นายวสิษฐ สมจิตศรีปญญา รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

 4. นายเอกลักษณ บุญทาว   รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

คณะทํางาน 
 1. นายสวาท   ฦาชา         ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม  

 2. นายสุริยา  ทองบุญมา   รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม  

 3. นายวสิษฐ สมจิตศรีปญญา รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

 4. นายเอกลักษณ บุญทาว   รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

 5. นางนวพรรดิ์ นามพุทธา   ผูอํานวยการกลุมนิเทศติดตามและประเมินผล    
 6. นางกุสุมา  โอษะคลัง    ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล       

 7. นางขันทอง  พิมพแสนศรี  ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ             
 8. นางวราลักษณ  บุษบง   ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการการศึกษา    
 9. นางภวิสรภร  อุปนันท        ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน   
  10. นายปกรณ  ชิณสิทธิ์           ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน       

  11. นางบุญชู  โคตรบรรเทา    ปฏิบัติหนาท่ี ผอ.กลุมการเงินและสินทรัพย          

  12. นางชุติมา นามศรีอุน        ปฏิบัติหนาท่ี ผอ.กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

  13. นายปาลีวัชรร คะสุวรรณวงศ ปฏิบัติหนาท่ี ผอ.การกลุมกฎหมายและคดี   
  14. นางสาวพิกุล  ไชยแสน    นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ                
   15. นางสาวจรรยา สีแกว         นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
  16. นางสาวจุฬารัตน หารสระคู นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
   17. นางสาวชลธชิา การถาง      นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 18. นายศุภกร   พันธุเสนา       นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
   19. นายกันตินันท ฉิมพลี         เจาหนาท่ีธุรการ       
  20. ผูรับผิดชอบโครงการทุกโครงการ                 

จัดทําเอกสาร และตรวจสอบ 
  1. นายปกรณ  ชิณสิทธิ์           ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน 

 2. นางสาวชลธชิา การถาง         นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

ออกแบบปก  
   นายศุภกร   พันธุเสนา  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
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