


 

คำนำ 

 

    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ไดจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป
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กับนโยบายรัฐบาล เปาหมายเชิงนโยบาย วิธีดำเนินการที่ปรากฏในแผนการบริหารราชการแผนดินและ

เปาหมายการใหบริการ ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด ของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งกลยุทธ การจัดสรรงบประมาณ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งมีสาระสำคัญดังปรากฏในเอกสารแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ.2565 ฉบับน้ี  

   ในการนี้ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ขอขอบคุณคณะกรรมการ 

ศึกษ าธิการจั งห วั ดมหาสารคาม  ที่ มี มติ เห็ น ชอบแผนปฏิบั ติ ก าร ประจำป งบประมาณ  2565 

และขอขอบคุณ ผูบริหารการศึกษาในเขตพื้นที่การศกึษา และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่ใหความรวมมือ

ในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 สำเร็จเรียบรอยดวยดี หวังวาแผนปฏิบัติการ

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เลมนี้ จะเปนประโยชนตอการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และผูที่เก่ียวของไดอยางมีคุณภาพและเกิดประโยชนสูงสุด 
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สวนท่ี 1 

บทนำ 
 

1. ความเปนมา 
 

 ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 16  

ไดกำหนดไววา ใหสวนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการนั้น “ในแตละปงบประมาณ ใหสวนราชการ

จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำป โดยใหระบุสาระสำคัญเก่ียวกับนโยบาย การปฏิบัติราชการของสวนราชการ

เปาหมายและผลสัมฤทธ์ิของงาน รวมท้ังประมาณการรายไดและรายจายและทรัพยากรอ่ืนที่จะตองใช เสนอตอ

รัฐมนตรีเพื่อใหความเห็นชอบ เมื่อรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการใดแลวใหสำนัก

งบประมาณดำเนินการจัดสรรงบประมาณเพ่ือปฏิบัติงานใหบรรลุผลสำเร็จในแตละภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการ

ดังกลาว ในกรณีที่สวนราชการมิไดเสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใดหรือภารกิจใดไมไดรับความเห็นชอบจาก

รัฐมนตรี มิใหสำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณสำหรับภารกิจนั้น” 07’ใหทุกสวนราชการจัดทำแผนปฏิบัติงานและ

แผนการใชจายงบประมาณประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 เบื้องตน (Pre-Ceiling) ตามยุทธศาสตรการจัดสรร

งบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.2565 ใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาที่สำคัญของยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป 

(พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2565 นโยบายความมั่นคง

แหงชาติ (พ.ศ. 2558-2564) และนโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ  จันทรโอชา) นั้น  

 ดังน้ัน เพ่ือใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 

2546 และสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2565 นโยบายความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. 2558-2564) นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 นโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และบริบทตาง ๆ ที่เก่ียวของ สำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 จึงไดจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น 

เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

วัตถุประสงค 

  เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 สำหรับใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  
 

วิธีการดำเนินงาน 

  1. ศึกษากรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ  ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560-2565 นโยบายความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. 2558-2564) นโยบายรัฐบาล  

(พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา) แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 พระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็จพระ

ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 10 กับการพัฒนาการศึกษา 

แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และบริบทท่ีเก่ียวของกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 
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  2. กำหนดกรอบเคาโครง แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ใหมีความสอดคลองกับนโยบาย ภารกิจของหนวยงาน และบริบท

ตาง ๆ ที่เก่ียวของ 

  3. ประชุมรวมกับผูเก่ียวของเพื่อยกรางแผนปฏิบัติการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

มหาสารคาม เขต 2 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคและ 

กลยุทธ) 

  4. จัดประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการ เพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 เพื่อจัดทำรายละเอียดงาน/โครงการที่จะ

ดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  5. เสนอรางแผนปฏิบัติการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ประจำป

งบประมาณ พ.ศ.2565 (วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคและกลยุทธ) ตอผูบริหารระดับสูงเพ่ือให

ความเห็นชอบและอนุมัติ 

  6. จัดทำรางแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 

  7. เสนอขออนุมัติใชเปนแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ตอศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เพื่อใหความเห็นชอบและอนุมัติ 

  8. เผยแพรทั้ งในรูปแบบเอกสารและเว็บไซตของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

มหาสารคาม เขต 2 

 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

  1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 มีแผนปฏิบัติการประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ท่ีเปนแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

      2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 มีผลการบริหารจัดการศึกษาตาม

นโยบายกระทรวงศกึษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 ในระดับ

คุณภาพดีเย่ียม 
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1. สภาพทั่วไปของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

1.1 ขอมูลทั่วไป 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ตั้งอยูท่ีอำเภอวาปปทุม ทางตอนใตจังหวัด

มหาสารคาม ซ่ึงอยูบริเวณตอนกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหวางเสนรุงที่ 15 องศา และ16 องศา 40 ลิปดา

เหนือ เสนแวงที่ 102 องศา 50 ลิปดา และ 103 องศา 30 ลิปดาตะวันออก โดยมีพื้นที่บริการครอบคลุม 5 อำเภอ 

คือ อำเภอวาปปทุม อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย อำเภอนาเชือก อำเภอนาดูน และอำเภอยางสีสุราช และมีพ้ืนที่ตามเขตการ

ปกครอง ดังน้ี 
 

     ตาราง 1 ขอมูลระยะทาง 

อำเภอ พ้ืนที่ (ตร.กม.) ระยะทางจาก จ.(กม.) 

1.  วาปปทุม 605.774 40 

2.  พยัคฆภูมิพิสัย 342.790 82 

3.  นาเชือก 528.798 58 

4.  นาดูน 248.449 64 

5.  ยางสีสุราช 242.507 74 

 

 ทิศเหนือ ติดตอกับ   อำเภอเมืองมหาสารคามและอำเภอแกดำ (สพป.มหาสารคาม เขต 1) 

 ทิศใต  ติดตอกับ   อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร (สพป.สุรินทร  เขต 2) 

 ทิศตะวันออก ติดตอกับ   อำเภอศรสีมเดจ็ สพป.รอยเอ็ดเขต 1 อำเภอปทุมรตัต จังหวัดรอยเอ็ด   

                                              (สพป.รอยเอ็ดเขต 2) 

 ทิศตะวันตก ติดตอกับ   อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม (สพป.มหาสารคาม เขต 1) 

       และอำเภอนาโพธิ์  อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย (สพป.บุรีรมัย เขต 4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนท่ีแสดงเขตบริการ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 2 
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1.2. ขอมูลพื้นฐาน 

       กระทรวงศึกษาธิการ ไดแตงตั้งธรรมการจังหวัดเปนผูดูแลเรื่องการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

ต้ังแตป พ.ศ. 2459 โดยมีขุนการกสิกขวิธีเปนธรรมการจังหวัดคนแรก ตั้งอยูที่ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม  

เมื่อป พ.ศ. 2484 ไดเปลี่ยนชื่อธรรมการจังหวัดมาเปนศึกษาธิการจังหวัด มีนายโสภา ปาลบุตร เปนศึกษาธิการ

จังหวัด การจัดการศึกษาระดับตาง ๆ ไดมีกรมสังกัดอยูหลายกรม ทำใหมีหนวยงานรับผิดชอบการจัดการศึกษาหลาย

หนวยงาน มีความยุงยากในการติดตอประสานงาน  ตอมาเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2546 กระทรวงศึกษาธิการ ได

ประกาศใชพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ฉบับกฤษฎีกา เลมที่ 120 ตอนที่ 62 ก มีผลบังคับใชในวันที่ 7 กรกฎาคม 2546 สงผลใหมีการประกาศกำหนดเขต

พ้ืนท่ีการศกึษาทั่วประเทศออกเปน 175 เขต 

               สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ภายใตการกำกับ ดูแลของสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนาที่ดำเนินการจัดการศึกษาใหเปนไปตามอำนาจหนาที่ ของคณะกรรมการ

เขตพ้ืนที่การศึกษา ตามมาตรา 34 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และ มาตรา 37 แหง

พระราชบัญญัติการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

มหาสารคาม เขต 2 จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2546 ตามความในมาตรา 8 และมาตรา 34 วรรคสอง แหง

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑการแบงสวน

ราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546 ขอ 3 และขอ 4 ประกอบกับคำแนะนำของคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 

พ.ศ.2560 สำหรับจังหวัดมหาสารคาม แบงเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศกึษาออกเปน 3 เขต ไดแก 1) สำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 1 ตั้งอยูเลขที่  85 ถนนศรีสวัสดิ์ดำเนิน ตำบลตลาด อำเภอเมือง 

จังหวัดมหาสารคาม 2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 2 ตั้งอยูเลขที่ 417 ถนนสมารักษ 

ตำบลหนองแสง อำเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม และ 3) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม 

เขต 3 ตั้งอยูเลขที่ 354 หมู 2 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 
 

 

      สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ตั้งอยูเลขท่ี 417 ถนนสมารักษ  

ตำบลหนองแสง อำเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย 44120 โทร. 043-798349 โทรสาร  

043-798043 web site : http://www.mkarea2.go.th สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม 

เขต 2 ตั้งอยูที่อำเภอวาปปทุม  ทางตอนใตจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งอยูบริเวณตอนกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ระหวางเสนรุงที่ 15 องศา และ 16 องศา  40  ลิปดาเหนือ เสนแวงที่ 102 องศา 50 ลิปดา และ 103 องศา 30 

ลิปดาตะวันออก โดยมีพ้ืนที่บริการครอบคลุม 5  อำเภอ คือ อำเภอวาปปทุม อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย อำเภอนาเชือก 

อำเภอนาดูน และอำเภอยางสีสุราช 
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1.3 ขอมูลทางการศึกษา 

  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 มีหนาที่รบัผิดชอบการจัดการการศึกษาของ

โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในพ้ืนที่ 5 อำเภอ จำนวน 221 แหง ดังนี้  
 

ตาราง 2 ขอมูลสถานศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
 

ท่ี อำเภอ ขนาดโรงเรียน 

โรงเรียนทั้งหมด ขยายโอกาส ขนาดเล็ก 

1 นาเชือก 43 8 34 

2 นาดูน  29 5 22 

3 พยัคฆภูมิพิสัย 55 14 39 

4 ยางสีสุราช 23 7 15 

5 วาปปทุม 71 14 51 

โรงเรียนทั้งหมด 221 48 161 
 

         (ขอมูล 25 มิถุนายน 2564) 
 

ตาราง ๓ ขอมูลนักเรียน จำแนกตามอำเภอ ระดับชั้น ปการศกึษา 2564 
 

ที่ อำเภอ จำนวน ร.ร. กอนประถม

(คน) 

ประถม

(คน) 

ม.ตน

(คน) 

ม.ปลาย

(คน) 

รวม(คน) 

1 อ.วาปปทุม 71 1,778 6,300 680 89 8,847 

2 อ.พยัคฆภูมิพิสัย 55 1,180 4,075 857 - 6,112 

3 อ.นาเชือก 43 807 2,495 220 - 3,522 

4 อ.นาดูน 29 604 2,031 149 - 2,784 

5 อ.ยางสีสุราช 23 488 1,594 242 - 2,324 

รวมทั้งสิ้น 221 4,857 16,495 2,148 89 23,589 

 

 (ขอมูล 25 มิถุนายน 2564) 
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ตาราง 4  จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 

รายการ/ประเภทตำแหนง จำนวน 

บุคลากรในสถานศกึษา 1,931 

1. ผูอำนวยการสถานศึกษาและรองผูอำนวยการสถานศึกษา 169 

2. บุคลากรที่ทำหนาที่สอน  

    2.1 ขาราชการครู 1,364 

    2.2 พนักงานราชการ 59 

    2.3 ลูกจางประจำ 43 

    2.4 ลูกจางชั่วคราว (ครู) 84 

    2.5 ลูกจางชั่วคราว (นักการภารโรง) 212 

บุคลากรที่ปฏิบัตงิานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 69 

1. ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา 1 

2. รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 3 

3. ศึกษานิเทศก 12 

4. บุคลากรทางการศึกษา 42 

5. ลูกจางประจำ 3 

6. อัตราจาง/ลูกจางชั่วคราว 8 
    

  (ขอมูล 10 พฤศจิกายน 2564) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-7- 

 

 

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

                 

                 ในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  

มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 
 

 

ดานคุณภาพการจัดการศึกษา 

 

ตาราง 5 ขอมูลผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 (NT) 

ปการศึกษา 2561-2563 
 

 

ปการศึกษา 

คะแนนผลการทดสอบ 

ความสามารถดานภาษา ความสามารถดานคำนวณ ความสามารถดานเหตุผล 

คะแนน      

เฉลีย่รอยละ 

ระดับ         

คณุภาพ 

คะแนน      

เฉลี่ยรอยละ 

ระดับ  

คุณภาพ 

คะแนน          

เฉลี่ยรอยละ 

ระดับ

คุณภาพ 

2561 50.99 พอใช 37.94 พอใช 46.19 พอใช 

    (ขอมูลกลุมนิเทศติดตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2) 
 

ปการศึกษา ระดับ 
คะแนนผลการทดสอบ  

รวมความสามารถ  

2 ดาน 
ดานคณิตศาสตร ดานภาษาไทย 

 

2562 

ประเทศ 68.50 72.81 70.66 

สพฐ. 67.49 72.51 70.00 

จังหวัด 67.16 72.47 69.82 

เขตพื้นที่ 70.80 75.02 72.91 

2563 ประเทศ 40.47 47.46 43.97 

สพฐ. 41.30 47.76 47.46 

จังหวัด 41.58 49.05 45.30 

เขตพื้นที่ 45.17 51.82 48.48 

    (ขอมลูกลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศกึษา สพป.มหาสารคาม เขต 2) 
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ตาราง 6 ขอมูลเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศกึษาระดับพื้นฐาน  ( O-NET)  

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2561-2563 
 

ปการศึกษา ระดับ 
คะแนนเฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรู  

เฉลี่ย 
ภาษาไทย สังคม อังกฤษ คณิตฯ วิทยฯ 

 

2561 

ประเทศ 55.90 - 39.24 37.50 39.93 43.14 

สพฐ. 54.61 - 35.47 35.65 38.83 41.14 

จังหวัด 56.05 - 34.48 35.62 39.18 41.33 

เขตพื้นท่ี 55.45 - 33.74 35.72 38.98 40.97 

2562 ประเทศ 49.07 - 34.42 32.90 35.55 37.99 

สพฐ. 47.95 - 30.86 31.60 34.30 36.18 

จังหวัด 48.84 - 29.56 31.55 33.99 35.99 

เขตพื้นท่ี 48.29 - 29.49 31.57 34.06 35.85 

2563 ประเทศ 56.20  43.55 29.99 38.78 42.13 

สพฐ. 54.96  38.87 28.59 37.64 40.02 

จังหวัด 56.25  36.80 27.60 37.32 39.49 

เขตพื้นท่ี 55.34  36.28 27.65 37.65 39.23 
 

    (ขอมูลกลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2) 
 

ตาราง 7 ขอมูลแสดงขอมูลเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับพื้นฐาน ( O-NET) 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2561 – 2563 
 

ปการศึกษา ระดับ 
คะแนนเฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรู  

เฉลี่ย 
ภาษาไทย สังคม อังกฤษ คณิตฯ วิทยฯ 

 

2561 

ประเทศ 54.42 - 29.45 30.04 36.10 37.50 

สพฐ. 55.04 - 29.10 30.28 36.43 37.71 

จังหวัด 55.29 - 27.80 29.70 36.57 37.34 

เขตพื้นท่ี 50.66 - 25.21 25.41 34.54 33.96 

2562 ประเทศ 55.14 - 33.25 26.73 30.07 36.30 

สพฐ. 55.91 - 32.98 26.98 30.22 36.52 

จังหวัด 55.91 - 31.32 26.12 30.12 35.90 

เขตพื้นท่ี 52.28 - 28.07 22.77 28.97 33.02 

2563 ประเทศ 54.29  34.38 25.46 29.89 36.01 

สพฐ. 57.81  34.14 25.82 30.17 36.33 

จังหวัด -  - - - - 

เขตพื้นท่ี 49.58  27.87 20.82 27.73 31.50 
 

(ขอมูลกลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2) 
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 ตาราง 8 รายการงบประมาณ ประจำป 2562-2564 (หนวย : บาท) 
 

รายการ งบประมาณ ป 2562  

(บาท) 

งบประมาณ ป 2563  

(บาท) 

งบประมาณ ป 2564  

(บาท) 

งบบุคลากร 

        - เงินเดอืนและคาจางประจำ 

        - คาตอบแทนพนักงานราชการ 

866,419,180.71 

850,586,538.71 

15,832,642 

757,775,517.17 

741,332,217.17 

16,443,300 

 

 

16,756,900 

งบดำเนินงาน 

         - คาใชจายในการบริหาร

สำนักงาน 

         - งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

         - งบขับเคลื่อนนโยบาย/กลยุทธ 

สพฐ. 

         - งบรายจายอื่น 

95,860,487                      

3,300,000                        

1,700,000                        

2,726,180                      

88,134,299 

79,933,023.01 

3,983,780 

1,916,220 

- 

74,033,023.01 

 

3,094,664 

 

1,405,336 

80,828,280 

 

1,873,215 

งบลงทุน 96,038,440 40,599,670 78,140,480 

งบเงินอดุหนุน 116,158,365 119,195,945 165,864,579 

 

 

2.2 ดานประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
 

 

ตาราง 9 ผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

 

 

ปงบประมาณ 

 

คะแนนเต็ม 

ผลการประเมินตัวช้ีวัด 4 มิติ 

(KRS) 

คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

2562 

2563 

 

100 

100 

4.27186 

4.53073 

ระดับมาตรฐานข้ันสูง (85.44) 

ระดับคุณภาพ (90.61) 
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ตาราง 10  ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

               ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ 

 

ปงบประมาณ ผลการดำเนินงาน 

คะแนนเฉลี่ย

ผลสัมฤทธิ ์
ระดับ 

คะแนนประสิทธิภาพ 

ตามมาตรฐาน สพป. 
ระดับ 

2562 4.33 ดีเย่ียม ดีมาก 

2563 3.39 ดี ดี 

2564  มาก บรรลุเปาหมาย 

 

 

ตาราง 11 ผลการประเมนิคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

 

ปงบประมาณ 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 

รอยละเฉล่ีย ระดับความโปรงใส 

2562 85.43 A 

2563 87.21 A 

2564 92.84 A 

    

   สพป.มหาสารคาม เขต 2 มีระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน ระดับสูง 
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    3. การวิเคราะหสภาพแวดลอมการศึกษา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2   
 

1. การวิเคราะหสภาพแวดลอมของหนวยงานโดยใชเทคนิค  SWOT Analysis สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำรางแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ.2565 และวันท่ี 9 ธันวาคม 2564 ณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 เพ่ือ

วิเคราะหสภาพแวดลอมขององคกร (SWOT analysis) ซึ่งมีประเด็นสำคัญท่ีนำมากำหนดทิศทางในการวางแผน

พัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกอบดวย 

 

     1.1  สภาพแวดลอมภายใน ใชหลัก 2S 4M  เปนหลักในการวิเคราะห 

   จุดแข็ง  (Strengths) 

1)  ปจจัยดานโครงสรางและนโยบาย  (Structure : S1) 

       1.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  มีนโยบาย ยุทธศาสตร เปาหมาย 

ตัวชี้วัด วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงคท่ีสอดคลองเชื่อมโยงกับนโยบายสำคัญของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและจังหวัดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางครอบคลุม ชัดเจน เปน

รูปธรรมและตอเนื่อง 

       1.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 มีโครงสรางการบรหิารองคกรที่

ชัดเจน 

       1.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 มีองคคณะบุคคลเขามามีสวนรวม 

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

2)  ปจจัยดานผลผลิตและการบริการ (Service  : S2) 

     2.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 สนับสนุนการใหบริการการศึกษาและ

จัดการศึกษาใหผูรบับริการไดอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ 

      2.2 สถานศึกษาในสังกัดมีการบริหารจัดการเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา และระบบประกันคณุภาพ

ภายในสถานศึกษา 

      2.3 ประชากรวัยเรียน เขารับบริการการศึกษาและศึกษาตอ อยางทั่วถึง เปนไปตามเปาหมายที่กำหนด 

      2.4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ใหบริการขอมูลสารสนเทศดาน

การศึกษา และเขาถึงขอมูลไดอยางรวดเรว็ ถูกตองและหลากหลายชองทางอยางเทาเทียม 

 

 



-12- 

 

3)  ปจจัยดานบุคลากร  (Man : M1) 

3.1  ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู คุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพตาม

เกณฑมาตรฐานวิชาชีพของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียนรวมทั้งประชาชนท่ัวไป 

                3.2  ผูบรหิาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามีวุฒิทางการศึกษาในระดับปริญญาตรีข้ึนไป ตามเกณฑ

มาตรฐานวิชาชีพของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และมีแนวโนมจะมีวุฒิทางการศึกษาเพิ่มสงูข้ึน   

                3.3  ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศกึษาไดรับการสงเสริมพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน เพื่อใหมี

วิทยฐานะและตำแหนงทางวิชาการสงูข้ึน 

3.4. บุคลากรท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง

ตามระเบียบ เนนการมีสวนรวมในการพัฒนาการจัดการศึกษา 

4) ปจจัยดานประสิทธิภาพทางการเงนิ  (Money : M2) 

4.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  และสถานศึกษาสามารถบริหาร

จัดการงบประมาณคลองตัวและเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 

4.2 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศกึษามหาสารคาม เขต 2 และสถานศึกษาไดรับจัดสรร

งบประมาณตามกรอบวงเงิน 

4.3 บุคลากรที่ปฏิบัติงานดานการเงิน บัญชี และพัสดุ มีความพรอมและเขมแข็งในการปฏิบัติหนาที ่
 

5) ปจจัยดานวัสดุอุปกรณ  (Material : M3) 

5.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษา

สามารถดำเนินการจัดหาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ  

ทันตามความตองการ 

                 5.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 มีวัสดุ อุปกรณที่ทันสมัยตอการ

บริหารจัดการศึกษา 

 

6) ปจจัยดานการบริหารจัดการ  (Management : M4) 

                 6.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  และสถานศึกษายึดหลักธรรมาภิ

บาล และการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการบริหารจัดการตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการ 

                 6.2 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 มีแผนงานโครงการที่สอดคลอง

เชื่อมโยง กับแผนระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวมถึงนโยบายรัฐบาลที่เก่ียวของดานการศึกษา 

                 6.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 มีเครื่องมือในการนิเทศ ติดตาม 

และประเมินผลการพัฒนาการศึกษาที่ชัดเจน 
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 จุดออน (Weaknesses : W) 

1) ปจจัยดานโครงสรางและนโยบาย  (Structure : S1) 

   ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวของกับโครงสรางองคกรยังไมชัดเจน 

 

2)  ปจจัยดานผลผลิตและการบริการ (Service : S2) 

2.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ ต่ำกวาเกณฑคาเฉลี่ย 

2.2 นักเรียนบางสวน มีปญหาในการอาน การเขียน และการคิดคำนวณ 

2.3 นักเรียนยังไมมีความพรอมดานภาษาสูอาเซียน 

2.4 นักเรียนขาดการพัฒนาในทักษะที่จำเปน ในศตวรรษที่ 21 

2.5 เด็กพิการเรียนรวม และเด็กดอยโอกาส บางสวนขาดการดูแลท่ีทั่วถึง 
 

3)  ปจจัยดานบุคลากร (Man : M1) 

     3.1 ผูบริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษาไมไดรับการพัฒนาศักยภาพใหเกิดทักษะคุณภาพที่เอื้อตอ

การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนตอผูเรียน 

               3.2 ผูบริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษา บางสวนขาดความรูความเขาใจในการใชสื่อเทคโนโลยีที่

ทันสมัย 

      3.3 ครูผูสอนไมครบชั้น และสอนไมตรงตามวิชาเอก 

      3.4  ครู และบุคลากรทางการศึกษาบางสวนขาดทักษะภาษาที่สาม 
 

4) ปจจัยดานประสิทธิภาพทางการเงิน  (Money : M2) 

4.1 ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีปฏิบัติงานดานการเงิน บัญชีและพัสดุ บางสวนของ

สถานศึกษายังขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบบริหารการเงนิ บัญชี และพัสดุ 

4.2 ระยะเวลาของปงบประมาณกับปการศึกษาไมสอดคลองตอกระบวนการบริหารจัดการและ 

รายงานผล 

      4.3 การจัดสรรงบประมาณจากสวนกลางมีความลาชาและจัดสรรงบประมาณมาชวงสิ้นปงบประมาณ 
 

 

 5)  ปจจัยดานวัสดุอุปกรณ  (Material : M3) 

5.1 สถานศึกษาบางสวนมีวัสดุ อุปกรณเทคโนโลยีทางการศึกษา ไมเพียงพอตอความตองการจำเปนใน

การใชงาน 

5.2 สถานศึกษาขาดงบประมาณในการซอมแซมบำรุงรักษา 
 

 

6)  ปจจัยดานการบริหารจัดการ (Management : M4) 

               สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาบางสวนขาดการเผยแพรประชาสัมพันธผลการดำเนนิงานสู

สาธารณชน 
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     1.2  สภาพแวดลอมภายนอกใช STEP เปนหลักในการวิเคราะห 

  โอกาส (Opportunities) 

1) ปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรม (Socio – Cultural  Factors : S) 

1.1 สถานศึกษามีแหลงเรียนรูที่หลากหลายทั้งในและนอกที่เอ้ือตอการจัดการเรยีนรู 

1.2 สถานศึกษามีภูมิปญญาทองถิ่น/ปราชญชาวบานท่ีสงเสริมสนับสนุนตอการจัดการศึกษา 

2)  ปจจัยดานเทคโนโลยี (Technological Factors : T) 

2.1 สถาบันการศึกษาภาครัฐและภาคเอกชนใหความชวยเหลือดาน ICT เพ่ือการเรียนการสอน 

2.2 สื่อเทคโนโลยี มีความหลากหลายสามารถเขาถึงไดงาย และสงเสริมตอการศึกษา 

3)  ปจจัยดานเศรษฐกิจ (Economic Factors : E) 

3.1 องคกรภายนอกใหความสำคัญ และใหการสนับสนุนชวยเหลือการจัดการศึกษา 

      3.2 นโยบายการสนับสนนุคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ลดภาระคาใชจายผูปกครอง  

4)  ปจจัยดานการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal Factors : P) 

4.1 ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการศกึษา เปดโอกาสใหประชากรในวัยเรียนไดเรียนรูอยางทั่วถึง 

4.2 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการเอ้ือตอการจัดการศึกษาและมีจุดเนนท่ีชัดเจน 

 

  อปุสรรค (Threats) 

1) ปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรม (Socio – Cultural  Factors : S) 

             1.1 ผูปกครองบางสวน ขาดการดูแลเอาใจใสดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม จึงกอใหเกิดปญหาทางสังคม 

              1.2 อิทธิพลของสื่อที่หลากหลาย สงผลตอการลอกเลียนแบบพฤติกรรมของนักเรียน ตอศีลธรรมอันดีงาม

ของสังคมไทย 

              1.3 สภาพสังคมไทย มีปญหาครอบครัวขาดความอบอุน 

           2) ปจจัยดานเทคโนโลยี (Technological Factors: T) 

               2.1  ผูประกอบการดานสื่อเทคโนโลยีขาดจิตสำนึกในการใหบริการ ทำใหเด็ก เยาวชนรับเอาวัฒนธรรมท่ี

ไมเหมาะสมมาปฏิบัติ 

      2.2  สถานศึกษาขาดบุคลากรที่มีความรูและทักษะดาน ICT 

          3) ปจจัยดานเศรษฐกิจ (Economic Factors: E) 

               ผูปกครองนักเรียนสวนใหญมีฐานะยากจน สงผลใหขาดปจจัยในการสนับสนุนการศึกษา 

4) ปจจัยดานการเมืองและกฎหมาย  (Political and Legal Factors : P) 

              4.1 การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการเมือง สงผลตอการนำนโยบายสูการปฏิบัติ ขาดความตอเนื่อง 

              4.2 กฎหมายทางการศึกษาบางฉบับ มีปญหาในการนำสูการปฏิบัติ 
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2.  สรุปผลการประเมินสถานภาพของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศกึษา 

 จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน และภายนอกของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

มหาสารคาม เขต 2 โดยรวมสภาพแวดลอมภายในมีจุดแข็งมากกวาจุดออน และในสภาพแวดลอมภายนอก  

ท่ีอยูในสภาวะการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แตสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

มหาสารคาม เขต 2 มีปจจัยที่เปนโอกาสมากกวาอุปสรรค สถานภาพจึงอยูในลักษณะ “เอื้อและแข็ง” สำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 จึงเรงรัดพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน พัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาใหมีความสามารถในการจัดประสบการณ และกระบวนการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพ ตาม

หลักสูตรกำหนด โดยยึดผูเรียนเปนสำคัญ ใชหองเรียนและแหลงเรียนรูเปนศูนยกลางในการพัฒนา มุงสูมาตรฐาน

วิชาชีพและมีวิทยฐานะสูงข้ึน สอดคลองกับคุณภาพผูเรียน ตลอดจนเรงรัดพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหเอื้อตอ

การยกระดบัคุณภาพตามความตองการของโรงเรียนอยางแทจริง และใชมาตรการจูงใจเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ทุกระดับ 

 



 

 

 

 

 

 

 

สวนที่ 2  

สภาพการจัดการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

สวนท่ี 2 

สภาพการจัดการศึกษา 
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ไดดำเนินการจัดการศึกษาภายใต

กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และตามคำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบ

แหงชาติ ดังนี้  

2.1 คำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 10/2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา

ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค สั่ง ณ วันท่ี 21 มีนาคม พ.ศ. 2559  

โดยที่ไดปรากฏขอเท็จจริงถึงสภาพปญหาในการจัดการศึกษาในสวนภูมิภาคของประเทศวาเกิดจากปญหา

การสั่งการและการบริหารจัดการที่ไมมีประสิทธิภาพและไมเปนเอกภาพเปนปญหาสำคัญดังน้ัน เพ่ือประโยชนใน

การปฏิรูประบบการศึกษาใหสามารถขับเคลื่อนไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนา

ประเทศ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 

2557 หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแหงชาติจึงมีคำสั่ง 

ดังตอไปนี้ 

ขอ 1 ใหมีคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 

ประกอบดวย 

(1) รัฐมนตรีวาการกระทรวงศกึษาธิการ เปนประธานกรรมการ 

(2) รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ เปนกรรมการ 

(3) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนกรรมการ 

(4) เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปนกรรมการ 

(5) เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปนกรรมการ 

(6) เลขาธิการสภาการศึกษา เปนกรรมการ 

(7) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปนกรรมการและเลขานุการ 

ขอ 2 ใหคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคมีอำนาจหนาที่ 

ดังตอไปนี้ 

(1) กำหนดทิศทางในการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด 

(2) วางแผนงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด 

(3) พิจารณาการจัดสรรงบประมาณใหแกหนวยงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด 

(4) แตงตั้ง โอน หรือยายผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือผูปฏิบัติงานในตำแหนง

ตาง ๆ ในหนวยงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด ท้ังน้ี ตามประเภทหรือระดับตำแหนงที่

รัฐมนตรวีาการกระทรวงศึกษาธิการกำหนด 

(5) สั่งใหผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารเขตพื้นที่การศึกษา หรือผูปฏิบัติงานในตำแหนงตาง ๆในหนวยงาน

ของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด หยุดการปฏิบัติหนาท่ีหรือใหพนจากตำแหนง 

(6) แตงตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงานเพ่ือชวยเหลือการปฏิบัติงานไดตามความจำเปน 

 (7) แตงตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงานตามขอ 7 (7) 
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(8) เชิญขาราชการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูปฏิบัติงานอ่ืนในหนวยงานของรัฐ หรือบุคคลท่ีเก่ียวของมา

สอบถามขอเท็จจริง รวมทั้งเรียกเอกสารจากหนวยงานของรัฐหรือบุคคลที่เก่ียวของมาเพ่ือประกอบการพิจารณา 

ในระหวางที่ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารเขตพื้นที่การศึกษา หรอืผูปฏิบัติงานในตำแหนงตาง ๆถูกสั่งให

หยุดการปฏิบัติหนาที่หรือถูกสั่งใหพนจากตำแหนงตาม(5) บุคคลนั้นไมอาจไดรับเงินคาตอบแทนหรือสิทธิ

ประโยชนใด ๆ ในตำแหนงที่ถูกสั่งใหหยุดการปฏิบัติหนาท่ีหรือถูกสั่งใหพนจากตำแหนง นับแตวันที่ไดรับทราบ

คำสั่ง 

ในกรณีที่มีบทบัญญัติใดในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนดให

องคกรใดมีอำนาจหนาที่ตาม (4) มใิหนำบทบัญญัติน้ันมาใชบังคับแกองคกรซึ่งมีอำนาจหนาที่ดังกลาว 

ขอ 3 ใหสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ

ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานตามขอ 2 

(6) และใหการเบิกจายเบี้ยประชุมเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยเบี้ยประชุมกรรมการและการเบิกจาย

คาใชจายที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการอื่นๆ ท่ีจำเปน ใหเบิกจายไดตามระเบียบของทางราชการ โดยเบิกจาย

จากงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอ 4 ใหยุบเลิกคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศกึษาแหงชาติและกฎหมายวา

ดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และใหโอนอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา

ของแตละเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติและกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ ไปเปนอำนาจหนาที่ของ กศจ. ของจังหวัดนั้น ๆ ตามคำสั่งน้ี 

บรรดาบทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีใดที่อางถึง

คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติและกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร

ราชการกระทรวงศึกษาธิการ ใหมีผลใชบังคับตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับคำสั่งนี้ 

ขอ 5 ใหยุบเลิก อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา และใหโอนอำนาจหนาที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปเปนอำนาจหนาที่ของ กศจ. ของจังหวัดนั้น ๆ ตามคำสั่งนี้ 

บรรดาบทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีใดที่อางถึง      

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีผลใชบังคับ

ตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับคำสั่งนี้ 

ขอ 6 ในแตละจังหวัด ใหมีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดยยอวา “กศจ.”ประกอบดวย 

(1) ผูวาราชการจังหวัด หรือรองผูวาราชการจังหวัดท่ีไดรับมอบหมาย เปนประธานกรรมการ 

(2) ศึกษาธิการภาคในพ้ืนที่ที่รับผดิชอบ เปนรองประธานกรรมการ 

(3) ผูแทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูแทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ผูแทนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผูแทนสำนักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ผูแทนสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนและผูแทนสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศกึษาตามอัธยาศัย เปนกรรมการ 
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(4) ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด ทองถ่ินจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดประธานหอการคาจังหวัด 

ผูอำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด และวัฒนธรรมจังหวัด เปนกรรมการ 

(5) ผูแทนภาคประชาชนในทองถ่ินซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการแตงตั้งโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค จำนวนสองคนเปนกรรมการ 

(6) ผูแทนขาราชการครูในทองถิ่นซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการแตงตั้งโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค จำนวนสองคนเปนกรรมการ 

(7) กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย 

ดานบริหารงานบุคคล หรือดานอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป

การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค จำนวนไมเกินสามคน เปนกรรมการ 

(8) ศึกษาธิการจังหวัด เปนกรรมการและเลขานุการ 

           สำหรับกรุงเทพมหานครใหคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรปูการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

ในภูมิภาคทำหนาที่เปน กศจ. 

ขอ 7 นอกจากอำนาจหนาที่ที่รับโอนมาตามขอ 4 และขอ 5 ให กศจ. มีอำนาจหนาที่ในแตละเขตจังหวัด 

ดังตอไปนี้ 

(1) กำหนดยุทธศาสตร แนวทางการจัดการศึกษา และการสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับ

และทุกประเภท ประสานและสงเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมท้ัง

สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชนองคกรวิชาชีพ สถาบัน

ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษาในรูปแบบท่ีหลากหลายในจังหวัด 

(2) พิจารณาและใหความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด 

(3) พิจารณาและใหความเห็นชอบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดในการดำเนินงานใน

ลักษณะตัวชี้วัดรวมของสวนราชการหรือหนวยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 

(4) เสนอความเห็นเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัด

ตอคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคเพ่ือใชอำนาจตามขอ 2 (4) 

(5) กำกับ เรงรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนราชการหรือหนวยงานและสถานศึกษา

ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 

(6) วางแผนการจัดการศกึษาในจังหวัดและพิจารณาเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณใหแกสถานศึกษา 

(7) เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคเพื่อแตงตั้ง

คณะอนุกรรมการและคณะทำงานเพื่อชวยเหลือการปฏิบัติงานของ กศจ. ไดตามความจำเปน 

(8) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคมอบหมาย 

ขอ 8 เพื่อใหการบริหารงานบุคคลของขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดเปนไปดวยความ

เรียบรอย ใหมีคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดยยอวา “อกศจ.”เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตามที่ไดรับ

มอบหมายจาก กศจ. 
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ให อกศจ. ตามวรรคหนึ่ง ประกอบดวย 

(1) บุคคลซึ่ง กศจ. แตงตั้งจากผูซึ่งเปน กศจ. เปนประธานอนุกรรมการ 

(2) บุคคลซึ่ง กศจ. แตงตั้งจากผูซึ่งเปน กศจ. จำนวนสองคน เปนอนุกรรมการ 

(3) ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผูอำนวยการสถานศึกษา ซึ่ง กศจ. แตงตั้งจำนวนสอง

คน เปนอนุกรรมการ 

(4) ผูทรงคุณวุฒิ ซึ่ง กศจ. แตงต้ัง จำนวนไมเกินสามคน เปนอนุกรรมการ 

(5) ศึกษาธิการจังหวัด เปนอนุกรรมการและเลขานุการ 

ขอ 9 ใหการเบิกจายเบี้ยประชุมของ กศจ. อกศจ. รวมทั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงาน 

ตามขอ 7 (7) เปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยเบี้ยประชุมกรรมการ และการเบิกจายคาใชจายที่เก่ียวของ 

กับการบริหารจัดการอ่ืน ๆ ที่จำเปน ใหเบิกจายไดตามระเบียบของทางราชการ โดยเบิกจายจากงบประมาณ 

ของสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอ 10 บรรดาบทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคบั ประกาศ คำสั่ง หรือ 

มติคณะรัฐมนตรใีดที่อางถึงคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ 

และกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศกึษา 

ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหถือวาอางถึง กศจ. ตามคำสั่งนี้ 

ท้ังนี ้เทาที่ไมขัดหรือแยงกับคำสั่งน้ี 

ขอ 11 ในกรณีที่มีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ใหเปนไปตามคำวินิจฉัยของ 

รัฐมนตรวีาการกระทรวงศึกษาธิการ 

ขอ 12 คำสั่งนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

2.2 คำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 11/2559 เรื่อง การบริหารราชการของ

กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค สั่ง ณ วันที่ 21 มีนาคม  พ.ศ. 2559  
 

เพ่ือใหการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคเปนไปดวยความ

เรยีบรอย มีเอกภาพ และสามารถประสานเชื่อมโยงและบูรณาการภารกิจในเรื่องการศึกษาของประเทศ โดยเนน

การมีสวนรวมของทุกภาคสวนใหสอดรับกับแนวทางการบริหารงานโดยประชารัฐ เพ่ือประโยชนในการปฏิรูป

การศึกษาอันจะสงผลในการพัฒนาประเทศที่ย่ังยืน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติโดยความเห็นชอบของ

คณะรักษาความสงบแหงชาติจึงมีคำสั่ง ดังตอไปนี้ 

ขอ 1 ใหยกเลิก 

(1) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค 1-13 สำนักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ ลงวันที่ 27 กันยายน 2555 

(2) คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี 1693/2555 เรื่อง มอบหมายใหขาราชการปฏิบัติหนาที่  

ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2555 
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(3) คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี 1694/2555 เรื่อง มอบหมายใหขาราชการปฏิบัติหนาที ่

ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2555 

(4) บรรดาคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการที่เก่ียวของกับการแตงตั้งผูอำนวยการสำนักงาน

ศึกษาธิการภาคที่ใชบังคับอยูในวันกอนวันท่ีคำสั่งนี้มีผลใชบังคับ 

ขอ 2 ใหมีสำนักงานศึกษาธิการภาค จำนวนสิบแปดภาค สังกัดสำนักงานปลดักระทรวง

กระทรวงศึกษาธิการ ตามบัญชีท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด เพ่ือปฏิบัติภารกิจของ

กระทรวงศึกษาธิการในระดับพ้ืนท่ี ทำหนาที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัดโดยการอำนวยการ 

สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบรวมมือและบูรณาการกับหนวยงานในสงักัดกระทรวงศึกษาธิการและ

หนวยงานอ่ืนหรือภาคสวนที่เกี่ยวของในพ้ืนที่นั้น ๆ และใหมีอำนาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 

(1) กำหนดยุทธศาสตรและบทบาทการพัฒนาภาคตาง ๆ ใหเชื่อมโยงและสอดคลองกับทิศทางการพัฒนา

ประเทศ นโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด รวมทั้งการ

พัฒนาดานอ่ืน ๆ ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ตามศกัยภาพและโอกาสของบุคคลและชุมชนในแตละพ้ืนที่ 

(2) สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบเก่ียวกับงานดานวิชาการ การวิจัยและพัฒนา 

(3) กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานศกึษาธิการจังหวัด 

ในพื้นที่รบัผิดชอบ 

(4) สนับสนุนการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร  

ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รบัผิดชอบ 

(5) ประสานการบริหารงานระหวางราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคใหเกิดการพัฒนาอยางบูรณาการ 

ในระดับพืน้ที่ของหลายจังหวัด โดยยึดการมีสวนรวมและประโยชนสุขของประชาชนเปนหลัก 

(6) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

ขอ 3 ใหมีศกึษาธิการภาค เปนผูบังคับบัญชาขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจาง ในสำนักงาน

ศึกษาธิการภาค ขึ้นตรงตอรัฐมนตรวีาการกระทรวงศึกษาธิการ โดยอาจใหมีรองศึกษาธิการภาค จำนวนไมเกิน

หนึ่งคนเพ่ือชวยเหลืองานศึกษาธิการภาค 

ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการแตงตั้งศึกษาธิการภาคและรองศึกษาธิการภาคจากขาราชการ 

ในกระทรวงศึกษาธิการตามท่ีปลัดกระทรวงศึกษาธิการเสนอ 

ขอ 4 ในแตละจังหวัด ใหมีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง

กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวกับการบริหารและการจัดการศกึษาตามที่

กฎหมายกำหนด การปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาที่ นโยบาย และยุทธศาสตรของ  สวนราชการตาง ๆ ที่

มอบหมาย และใหมีอำนาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 

(1) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการศกึษาธิการจังหวัด และการปฏิบัติงานราชการใหเปนไปตาม

อำนาจหนาที่ของคณะกรรมการศกึษาธิการจังหวัด และตามท่ีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมอบหมาย 

(2) สงเสริม สนับสนุน และพัฒนางานดานวิชาการของกระทรวงศึกษาธิการในระดับจังหวัด 

(3) สั่งการ กำกับ เรงรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนราชการหรือหนวยงานและ

สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศกึษาธิการในจังหวัด ใหเปนไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
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(4) จัดทำกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และกำหนดตัวชี้วัดการดำเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดรวม

ของสวนราชการหรือหนวยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 

(5) ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ไดรับมอบหมาย รวมทั้งปฏิบัติภารกิจ

เก่ียวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานตาง ๆ ในระดับจังหวัด 

ขอ 5 ใหมีศกึษาธิการจังหวัด เปนผูบังคับบัญชาขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางในสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัด อยูภายใตการกำกับดูแลของศึกษาธิการภาค โดยอาจใหมีรองศึกษาธิการจังหวัด จำนวนไมเกิน

หนึง่คนเพ่ือชวยเหลืองานศึกษาธิการจังหวัด 

ใหปลัดกระทรวงศึกษาธิการแตงต้ังศึกษาธิการจังหวัดและรองศึกษาธิการจังหวัดจากขาราชการใน

กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอ 6 ใหโอนอำนาจหนาที่ของผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและอำนาจหนาที่

ของผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เฉพาะงานที่เก่ียวกับ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศกึษาและ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ไปเปนอำนาจหนาที่ของศึกษาธิการจังหวัด 

ขอ 7 ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ขาราชการพนักงานราชการ 

ลูกจาง และอัตรากำลังของสำนักงานศึกษาธิการภาคท่ีจัดตั้งข้ึนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้ง

สำนักงานศึกษาธิการภาค 1-13 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ 27 กันยายน 2555 ไปเปนของ

สำนักงานศึกษาธิการภาคตามขอ 2 ทั้งนี้ ตามบัญชีที่รัฐมนตรวีาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด 

ขอ 8 ในระหวางที่ ยังมิไดมีการจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ใหสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 ในจังหวัดตาง ๆทำหนาที่เปนสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดในจังหวัดนั้น ๆ ไปพลางกอน แลวแตกรณี 

ขอ 9 ในกรณีท่ีมีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ใหเปนไปตามคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอ 10 คำสั่งนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

2.3 คำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 38/2559 เรื่อง แกไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหนาคณะ

รักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 10/2559 และคำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 11/2559 

ตามท่ีมีคำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 10/2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศกึษา

ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 21 มีนาคม พุทธศักราช 2559 และคำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบ

แหงชาติ ที่ 11/2559 เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 21 มีนาคม 

พุทธศักราช 2559 น้ัน ปรากฏวายังมีขอขัดของในการดำเนินการจึงสมควรแกไขเพ่ิมเติมคำสั่งดงักลาวเพ่ือใหการ

ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 

2557 หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแหงชาติ จึงมีคำสั่ง 

ดังตอไปนี้ 
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ขอ 1 ใหยกเลิกความใน (7) ของขอ 2 ของคำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ 10/2559  

เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 21 มีนาคม พุทธศักราช 

2559 และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(7) แตงต้ังคณะอนุกรรมการศกึษาธิการจังหวัดตามขอ 8” 

ขอ 2 ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปน (9) ของขอ 2 ของคำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติท่ี 10/2559  

เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่21 มีนาคม พุทธศักราช 2559 

“(9) กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการบริหารจัดการการศึกษาในภูมิภาคเพื่อใหการ

ดำเนินการตามคำสั่งนี้มีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน” 

ขอ 3 ใหยกเลิกความใน (7) ของขอ ของคำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติท่ี 10/2559  

เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่21 มีนาคม พุทธศักราช 2559 

และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(7) เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคเพ่ือแตงตั้ง

คณะอนุกรรมการศกึษาธิการจังหวัดตามขอ 8” 

ขอ 4 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน (7/1) ของขอ 7 ของคำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ 

10/2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรปูการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 21 มีนาคม 

พุทธศักราช 2559 

“(7/1) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานตามความจำเปน โดยคำนึงถึงวงเงินงบประมาณที่ไดรับ 

ความคุมคา และความประหยัด เพ่ือชวยเหลือการปฏิบัติงานของ กศจ. ในสวนท่ีมิใชการปฏิบัติหนาที่ของ

คณะอนุกรรมการศกึษาธิการจังหวัดตามขอ 8 วรรคหนึ่ง” 

ขอ 5 ใหยกเลิกความในขอ 8 ของคำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 10/2559 เรื่อง การ

ขับเคลื่อนการปฏิรปูการศกึษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 21 มีนาคม พุทธศักราช 2559 และให

ใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ 8 ให กศจ. เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  

เพ่ือแตงตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดยยอวา “อกศจ.” ทำหนาท่ีชวยเหลือหรือกลั่นกรองงาน

เก่ียวกับการบรรจุ การแตงต้ัง การโยกยาย การดำเนินการทางวินยั การกำหนดวิทยฐานะหรือการกำหนดสิทธิ

ประโยชนตาง ๆ ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดใหแก กศจ. 

ให อกศจ. ตามวรรคหนึ่ง ประกอบดวย 

(1) กรรมการใน กศจ. จำนวนหน่ึงคน เปนประธานอนุกรรมการ 

(2) กรรมการใน กศจ. จำนวนสองคน เปนอนุกรรมการ 

(3) ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือผูอำนวยการสถานศึกษาในจังหวัดนั้น จำนวนสองคน  

เปนอนุกรรมการ 

(4) ผูทรงคุณวุฒิ จำนวนไมเกินสามคน เปนอนุกรรมการ 

(5) ศึกษาธิการจังหวัด เปนอนุกรรมการและเลขานุการ 
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กรณีมีความจำเปน กศจ. อาจเสนอแตงตั้งขาราชการในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหรือสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศกึษาในจังหวัดจำนวนไมเกินสองคนเปนผูชวยเลขานุการได” 

ขอ 6 ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของขอ 3 ของคำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ 11/2559 

เรื่อง การบรหิารราชการของกระทรวงศกึษาธิการในภูมิภาค ลงวันท่ี 21 มีนาคมพุทธศักราช 2559 และใหใชความ

ตอไปนี้แทน 

“ขอ 3 ใหมีศึกษาธิการภาค เปนผูบังคับบัญชาขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางในสำ นักงาน

ศึกษาธิการภาค ข้ึนตรงตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ โดยอาจใหมีรองศึกษาธิการภาคเพ่ือชวยเหลืองาน

ศึกษาธิการภาคก็ได” 

ขอ 7 ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของขอ 5 ของคำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ 11/2559 

เรื่อง การบรหิารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันท่ี 21 มีนาคม พุทธศักราช 2559 และใหใช

ความตอไปนี้แทน 

  “ขอ 5 ใหมีศึกษาธิการจังหวัด เปนผูบังคับบัญชาขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางในสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัด อยูภายใตการกำ กับดูแลของศึกษาธิการภาค โดยอาจใหมีรองศกึษาธิการจังหวัดเพ่ือชวยเหลือ

งานศึกษาธิการจังหวัดก็ได” 

ขอ 8 คำสั่งนี้ใหใชบังคบัตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 

2.4 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ขอ 5  
 

เพ่ือใหการดําเนินการแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเปนไปดวยความ เหมาะสมกับ

ภารกิจ ปริมาณ และคุณภาพการจัดการศึกษาในแตละเขตพ้ืนที่การศึกษา   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 34 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบ บริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑการแบงสวนราชการ ภายในสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา พ.ศ. 2546 ขอ 3 และขอ 4 ประกอบกับคําแนะนําของ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมติ

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุม ครั้งที่  2/2560 เมื่อวัน ท่ี  22 กันยายน พ.ศ . 2560 

รัฐมนตรวีาการกระทรวงศึกษาธิการ จึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้  

ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศกึษา พ.ศ. 2560”  

ขอ 2 ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  

ขอ 3 ใหยกเลิก  

(1) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศกึษา พ.ศ. 2553 

(2) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่  

การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ. 2553  
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(3) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553  

(4) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

มัธยมศกึษา (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2553 

ขอ 4 ในประกาศฉบับนี้ 

“สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายความวา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา 

ขอ 5 ใหสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอำนาจหนาที่ดำเนินการใหเปนไปตามอำนาจหนาที่ของสำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และ 

มอีำนาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 

(1) จัดทำ นโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย 

มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความตองการของทองถิ่น 

(2) วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหนวยงานในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

และแจงการจัดสรรงบประมาณท่ีไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบ รวมทั้งกำกับตรวจสอบ ติดตามการใชจาย

งบประมาณของหนวยงานดังกลาว 

(3) ประสาน สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศกึษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

(4) กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา 

(5) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศกึษา 

(6) ประสานการระดมทรพัยากรดานตาง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือสงเสริม สนับสนุน 

การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 

(7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(8) ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

รวมทั้งบุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา

รูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นทีก่ารศึกษา 

(9) ดำเนินการและประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 

(10) ประสาน สงเสริม การดำเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและคณะทำงานดาน

การศึกษา 

(11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองคกรหรือหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนและองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

(12) ปฏิบัติงานรวมกับหรอืสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของหรือที่ไดรัมอบหมาย 

ขอ 6 ใหแบงสวนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไวดังตอไปนี้ 

(1) กลุมอำนวยการ 

(2) กลุมนโยบายและแผน 
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(3) กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(4) กลุมบริหารงานการเงินและสนิทรัพย 

(5) กลุมบริหารงานบุคคล 

(6) กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษา 

(7) กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมนิผลการจัดการศึกษาขอ 

(8) กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

(9) หนวยตรวจสอบภายใน 

ขอ 7 สวนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีอำนาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(1) กลุมอำนวยการ มอีำนาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

(ข) ดำเนินการเก่ียวกับงานชวยอำนวยการ 

(ค) ดำเนินการเก่ียวกับอาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอม และยานพาหนะ 

(ง) จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองคกร 

           (จ) ประชาสัมพันธ เผยแพรกิจการ ผลงาน และบริการขอมูลขาวสาร 

(ฉ) ประสานการดำเนินงานระหวางหนวยงานภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา 

           (ช) ดำเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ 

           (ซ) ประสาน สงเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ 

           (ฌ) ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เก่ียวของกับกิจการภายในของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาที่มิใชงานของ

สวนราชการใดโดยเฉพาะ 

(ญ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของหรือที่ไดรับ

มอบหมาย 

(2) กลุมนโยบายและแผน มอีำนาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

          (ก) จัดทำนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา

แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความตองการของทองถ่ิน 

           (ข) วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษาและแจงการจัดสรร

งบประมาณ 

          (ค) ตรวจสอบ ติดตามประเมินและรายงานผลการใชจายงบประมาณและผลการปฏิบัติตาม

นโยบายและแผน 

           (ง) ดำเนินการวิเคราะห และจัดทำขอมูลเก่ียวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 

           (จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ

มอบหมาย 
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(3) กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอำนาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 

(ก) ศึกษา วิเคราะห ดำเนินการ และสงเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 

         (ข) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 

(ค) ดำเนินงานสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศกึษา 

           (ง) ดำเนินการวิเคราะห และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 

           (จ) สงเสริม สนบัสนุน และดำเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

           (ฉ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของหรือที่ไดรับ

มอบหมาย 

        (4) กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย มีอำนาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

     (ก) ดำเนินงานเก่ียวกับงานบริหารการเงิน 

          (ข) ดำเนินงานเก่ียวกับงานบริหารงานบัญชี 

           (ค) ดำเนินงานเก่ียวกับงานบริหารงานพัสดุ 

            (ง) ดำเนินงานเก่ียวกับงานบรหิารสินทรัพย 

            (จ) ใหคำปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุและ 

งานบริหารสินทรัพย 

            (ฉ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของ หรือที่ไดรับ

มอบหมาย 

(5) กลุมบริหารงานบุคคล มอีำนาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(ก) วางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหนง 

(ข) สงเสรมิ สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 

(ค) วิเคราะหและจัดทำขอมูลเก่ียวกับการสรรหา บรรจุและแตงตั้ง ยาย โอน และการลาออก

จากราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(ง) ศึกษา วิเคราะห และดำ เนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานการเลื่อนเงินเดือน 

การมอบหมายหนาที่ใหปฏิบัติของขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 

(จ) จัดทำขอมูลเก่ียวกับบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 

(ฉ) จัดทำขอมูลระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจำ 

(ช) ปฏิบัติการบริการและอำนวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองตาง ๆการออกบัตร

ประจำตัว และการขออนุญาตตาง ๆ 

(ซ) ศึกษา วิเคราะห และจัดทำขอมูลเพ่ือดำเนินงานวินัย อุทธรณ รองทุกข และการดำเนินคดี

ของรัฐ 

(ฌ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของ หรือที่ไดรับ

มอบหมาย 
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(6) กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอำนาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(ก) ดำเนินงานฝกอบรมการพัฒนากอนแตงตั้ง 

   (ข) ดำเนินงานฝกอบรมพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน 

(ค) ดำเนินงานพัฒนาขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาใหเปนไป ตามมาตรฐานวิชาชีพ

และจรรยาบรรณ 

(ง) ปฏิบัติงานสงเสริม สนับสนุน และยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทาง 

การศึกษา 

(จ) ดำเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาตอ ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศหรือ

ตางประเทศ 

(ฉ) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และเสริมสรางระบบเครือขายการพัฒนาครแูละบุคลากรทางการศึกษา 

(ช) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับ

มอบหมาย 

(7) กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีอำนาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(ก) ประสาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หลักสูตรการศึกษา

ระดับกอนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 

(ข) ศึกษา วิเคราะห วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรูของผูเรยีน 

(ค) วิจัย พัฒนา สงเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเก่ียวกับการวัดและการประเมินผล

การศึกษา 

(ง) วิจัย พัฒนา สงเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษารวมทั้งประเมิน 

ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

(จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

(ฉ) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา 

(ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ

เขตพ้ืนที่การศึกษา 

(ซ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของ หรือที่ไดรับ

มอบหมาย 

(8) กลุมสงเสริมการจัดการศกึษา มีอำนาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(ก) ศึกษา วิเคราะห สงเสริม สนับสนุน และดำเนินงานเก่ียวกับศาสตรพระราชา 

(ข) สงเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย 

   (ค) สงเสริม สนับสนุน และดำเนินการเก่ียวกับการจัดเตรียมขอมูลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ของบุคคล ครอบครัว องคกร ชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น 

(ง) ประสานและสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหสามารถจัดการศึกษาสอดคลองกับ

นโยบายและมาตรฐานการศกึษา 
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(จ) สงเสรมิการจัดการศึกษาสำหรับผูพิการ ผูดอยโอกาส และผูมีความสามารถพิเศษ 

(ฉ) สงเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาดเนตรนารี 

ผูบำเพ็ญประโยชน นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียนการพิทักษสิทธิเด็กและเยาวชน และงาน

กิจการนักเรียนอ่ืน 

(ช) สงเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

(ซ) ประสานการปองกันและแกไขปญหาการใชสารเสพติด และสงเสริมปองกันแกไขและคุมครอง

ความประพฤตินกัเรียนและนักศึกษา รวมท้ังระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

(ฌ) ดำเนินงานวิเทศสัมพันธ 

(ญ) ประสาน สงเสริมการศกึษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม 

(ฎ) สงเสริมแหลงการเรยีนรู สิ่งแวดลอมทางการศึกษา และภูมิปญญาทองถิ่น 

(ฏ) ประสานและสงเสริมสถานศึกษาใหมีบทบาทในการสรางความเขมแข็งของชุมชน 

(ฐ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับ

มอบหมาย 

(9) หนวยตรวจสอบภายใน ใหปฏิบัติงานข้ึนตรงกับหัวหนาสวนราชการ และมีอำนาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 

(ก) ดำเนินงานเก่ียวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบการดูแลทรัพยสิน 

(ข) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการดำเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับ

ผลผลิตหรือเปาหมายที่กำหนด 

(ค) ดำเนินงานเก่ียวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง 

(ง) ดำเนินการอ่ืนเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามท่ีกฎหมายกำหนด 

(จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของหรือที่ไดรับ

มอบหมาย 
 

2.5 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันท่ี 28 สิงหาคม 2561 ขอ 3 

              ตามที่กระทรวงศึกษาธิการไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายใน 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 น้ัน เพ่ือใหการดำเนินการ

แบงสวนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนไปดวยความเหมาะสม กับภารกิจ ปริมาณ คุณภาพการ

จัดการศึกษาในแตละเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สนองนโยบายของรัฐบาล ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในระบบราชการ และสนับสนุนระบบ งานกฎหมายและคดีของรัฐใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

              อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๓๔ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหาร

ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ การแบงสวนราชการภายในสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๓ และขอ ๔ ประกอบ คำแนะนำของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและ

มติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการประชุม ครั้งท่ี 8/2561 เม่ือวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561  
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รัฐมนตรวีาการกระทรวงศึกษาธิการ จึงออกประกาศแกไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงศึกษาธิการดังกลาวไว 

ดังตอไปนี้  

                ขอ 1 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน (๑๐) ของขอ ๖ แหงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวน

ราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐  

                 “(๑๐) กลุมกฎหมายและคดี ”  

                ขอ 2 ใหยกเลิกความในขอ ๗ (๕) (ซ) แหงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบง สวนราชการ

ภายในส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐  

                ขอ 3 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน (๑๐) ของขอ ๗ แหงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวน

ราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐  

                 “(๑๐) กลุมกฎหมายและคดี ใหปฏิบัติงานขึ้นตรงกับผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ

มีอำนาจหนาที่ ดังตอไปนี้  

                          (ก) สงเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย  

                          (ข) ดำเนินการสืบสวนเก่ียวกับเรื่องรองเรียน  

                          (ค) ดำเนินการสอบสวนเก่ียวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย  

                          (ง) ดำเนินการเก่ียวกับการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ  

                          (จ) ดำเนินการเก่ียวกับการรองทุกขและการพิจารณารองทุกข  

                          (ฉ) ดำเนินการเก่ียวกับความรับผิดทางละเมดิของเจาหนาที่  

                          (ช) ดำเนินการเก่ียวกับงานคดีปกครอง คดีแพง คดีอาญา และคดีอื่นๆ ของรัฐ                                              

                          (ซ) ดำเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

                          (ฌ) ศกึษา วิเคราะห วิจัย จัดทำขอมูลและติดตามประเมินผลเพ่ือพัฒนางานกฎหมาย และ

งานคดีของรัฐ  

                            (ญ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือที่

ไดรบัมอบหมาย ” 
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2.6 พระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  

พระวชิรเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 10 กับการพัฒนาการศึกษา 
 

การศึกษาตองมุงสรางพ้ืนฐานใหแกผูเรียน 4 ดาน 

  1. มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง 

  2. มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง 

  3. มีงานทำ มีอาชีพ 

  4. เปนพลเมืองดี 
 

1. มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง 

1.1 มีความรูความเขาใจท่ีมีตอชาติบานเมือง 

1.2 ยึดม่ันในศาสนา 

1.3 มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย 

1.4 มีความเอื้ออาทรตอครอบครัวและชุมชนของตน 

2. มีพื้นฐานชีวติท่ีมั่นคง 

2.1 รูจักแยกแยะสิ่งท่ีผิด-ชอบ/ชั่ว-ด ี

2.2 ปฏิบัติแตสิ่งท่ีชอบที่ดีงาม 

2.3 ปฏิเสธสิ่งที่ผิดสิ่งที่ชั่ว 

2.4 ชวยกันสรางคนดีใหแกบานเมือง 

3. มีงานทำ มีอาชีพ 

3.1 การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรอืการฝกฝนอบรมในสถานศึกษาตองมุงใหเด็กและ

เยาวชนรักงาน สูงาน ทำจนงานสำเร็จ 

3.2 การฝกฝนอบรมท้ังในหลักสูตรและนอกหลักสูตรตองมีจุดมุงหมายใหผูเรียนทำงานเปน  

     และมีงานทำในที่สุด 

3.3 ตองสนับสนุนผูสำเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานทำจนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว 

4. เปนพลเมืองดี 

4.1 การเปนพลเมืองดี เปนหนาที่ของทุกคน  

4.2 ครอบครัว-สถานศึกษา และสถานประกอบการตองสงเสริมใหทุกคนมีโอกาสทำหนาท่ี 

     เปนพลเมืองดี 

4.3 การเปนพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรท่ีจะทำเพ่ือบานเมืองไดก็ตองทำ” เชน งานอาสาสมัคร  

     งานบำเพ็ญประโยชน งานสาธารณกุศลใหทำดวยความมีน้ำใจ และความเอ้ืออาทร 
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นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ.2561 – 2580) และแผนปฏิรูปประเทศ 

ดานการศึกษากำหนดใหมีการพัฒนาเด็กตั้งแตระดับปฐมวัยใหมีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี สมวัย 

ทุกดาน โดยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที ่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ตระหนักถึง

พหุปญญาของมนุษยที่หลากหลาย มีเปาหมายใหผู เรียนทุกกลุมวัยไดร ับการศึกษาที่มีคุณภาพตาม

มาตรฐาน มีทักษะที่จำเปนของโลกอนาคต สามารถแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานรวมกับผูอื่นได

อยางมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝเรียนรู อยางตอเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเปนพลเมืองที่รูสิทธิและหนาที่ 

มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ 

              สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มั่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหเปน 

“การศึกษาขั้นพ้ืนฐานวิถีใหม วิถีคุณภาพ” มุงเนนความปลอดภัยในสถานศึกษา สงเสริมโอกาสทางการ

ศึกษาที่มีคุณภาพอยางเทาเทียม และบริหารจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดนโยบาย

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังน้ี 
 

           นโยบายท่ี 1 ดานความปลอดภัย 

               พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยใหกับผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา

แลสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการมีสุขภาวะ

ท่ีดี สามารถปรับตัวตอโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ำ 
 

            นโยบายที่ 2 ดานโอกาส 

             1. สนับสนุนใหเด็กปฐมวัยไดเขาเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางรางกาย จิตใจ วินัยอารมณ 

สังคม และสติปญญา ใหสมกับวัย 

             2. ดำเนินการใหเด็กและเยาวชนไดรับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อยางมีคุณภาพ

ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะหตนเองเพื่อการศึกษาตอ และประกอบ

อาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมท้ังสงเสริมและพัฒนาผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

สูความเปนเลิศ เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

             3. พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยูในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อปองกันไมให

ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งชวยเหลือเด็กตกหลนและเด็กออกกลางคันใหไดรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

อยางเทาเทียมกัน 

             4. สงเสริมใหเด็กพิการและผูดอยโอกาส ใหไดรับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีทักษะใน

การดำเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองไดอยางมีศักดิ์ศรีความเปนมนุษยบนหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
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   นโยบายท่ี 3 ดานคุณภาพ 

              1. สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความรู มีทักษะการเรียนรูและทักษะที่จำเปนของโลก

ในศตวรรษท่ี 21 อยางครบถวน เปนคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง  

              2. พัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะและทักษะดานการอาน คณิตศาสตร การคิดขั้นสูง นวัตกรรม 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาตางประเทศ เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน และการ

เลือกศึกษาตอเพื่อการมีงานทำ 

   3. ปรับหลักสูตรเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เนนการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จำเปนในแตละ

ระดับจัดกระบวนการเรียนรูแบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งสงเสริมการจัดการเรียนรูที่สรางสมดุลทุกดาน 

สงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผูเรียนทุกระดับ 

              4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหเปนครูยุคใหม มีศักยภาพในการจัดการเรียนการ

สอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหนาที ่ ไดดี มีความรู ความสามารถในการใช

เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเปนครู 

 

   นโยบายท่ี 4  ดานประสิทธิภาพ 
 

            1. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใชพื้นที่เปนฐาน มีนวัตกรรมเปนกลไกหลักในการขับเคลื ่อน

บนฐานขอมูลสารสนเทศที่ถูกตอง ทันสมัย และการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

            2. พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี ่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และ

โรงเรียนที่สามารถดำรงอยูไดอยางมีคุรภาพ (Stand Alone) ใหมีคุรภาพอยางยั่งยืน สอดคลองกับบริบท

ของพ้ืนท่ี 

            3. บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจำนวนนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปที่  

1 – 3 นอยกวา 20 คน ใหไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพ สอดคลองกับนโยบายโรงเร ียนคุณภาพ 

ของชุมชน  

            4. สงเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงคเฉพาะ และสถานศึกษา

ท่ีตั้งในพ้ืนท่ีลักษณะพิเศษ 

            5. สนับสนุนพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาใหเปนตนแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเพิ่ม

ความคลองตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

            6. เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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แผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 

 

วิสัยทัศน (Vision) 

“เปนองคกรบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สรางคุณภาพทุนมนุษย สูมาตรฐานสากลบนวิถี

พอเพียงอยางยั่งยืน” 

         พันธกิจ (Mission) 

     1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองใน

ระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

          2. พัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถความเปนเลิศทางวิชาการเพ่ือสรางขีดความสามารถใน

การแขงขัน  

          3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผูเรียนใหมีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ ใน

ศตวรรษที่ 21  

          4. สรางโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ใหผูเรียนทุกคนไดรับบริการทาง

การศึกษาอยางทั่วถึง และเทาเทียม  

          5. พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ  

          6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)  

          7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษา โดยใช

เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุงสู Thailand 4.0 
 

คานิยมรวม (Shared Values)  

ไดใจคน ไดผลงาน ประสานพลัง MKM2 “SQUARE” 
 

ตาราง 12   คานิยมรวม 

คานิยมรวมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสาคาม เขต 2 

ไดใจคน ไดผลงาน ประสานพลัง MKM2 “SQUARE”  

S = Service      จิตใหบริการ 

Q = Quality     คุณภาพงานมีระดับ 

U = Unity        กระชับความรวมมือ 

A = Attention ยึดถืองานในหนาที่ 

R = Responsibility   มีความรับผิดชอบ 

E = Evaluation   ตรวจสอบและประเมินผล 
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เปาประสงคหลัก ( Goals ) 

1. นักเรียนระดับกอนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีพัฒนาการเหมาะสม

ตามวัยและมีคุณภาพ 

 2. ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยางท่ัวถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 

          3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงานและมีวัฒนธรรรมการทำงานที่มุงเนน

ผลสัมฤทธิ์ 

           4. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ และเปนกลไกขับเคลื่อนการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สูคุณภาพระดับมาตรฐานสากล 

               5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 เนนการทำงานแบบบูรณาการ มี

เครือขายการบริหารจัดการ บริหารแบบมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา กระจายอํานาจ และความ

รับผิดชอบสูสถานศึกษา   

               6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 บริหารอยางมีประสิทธิภาพ และมี

รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาที่เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ 

               7. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 และสถานศึกษา มีสื่อ เทคโนโลยี  

และระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ   
 

 

 

         กลยุทธเชิงนโยบาย 

         จากวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2    

จึงกำหนดประเด็นกลยุทธเชิงนโยบาย ปงบประมาณ 2565 จำนวน 4 ประเด็น ดังตอไปนี้ 
 

นโยบายที่ 1 ดานความปลอดภัย 

นโยบายที่ 2 ดานโอกาส 

นโยบายที่ 3 ดานคุณภาพ 

นโยบายที่ 4  ดานประสิทธิภาพ 
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คานโยบาย การดำเนินงานตามกลยุทธ 

เปาหมายผลผลิต ปงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

ตัวช้ีวัดผลผลิต 
ขอมูลปฐาน 

(ป 2563-2564) 

เปาหมาย 

(ป 2565) 

1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

    1.1 ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6   

         - ภาษาไทย 

         - ภาษาอังกฤษ 

         - คณิตศาสตร 

         - วิทยาศาสตร 

 

55.34 

36.28 

27.65 

37.65 

 

 

60.00 

40.00 

35.00 

40.00 

    1.2 ระดับช้ันมัธยมศกึษาปที่ 3 

         - ภาษาไทย 

         - ภาษาอังกฤษ 

         - คณิตศาสตร 

         - วิทยาศาสตร 

 

49.58 

27.87 

20.82 

27.73 

 

55.00 

35.00 

25.00 

35.00 

2. ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (NT) 

    2.1 ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 3 

         - ดานภาษาไทย 

         - ดานคณิตศาสตร 

 

 

51.82 

45.17 

 

 

55.00 

50.00 

3. การประเมินความสามารถดานการอานออกเสียงและอานรูเร่ือง 

    นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 

         - ดานการอานออกเสียง 

         - ดานการอานรูเรื่อง 

 
78.33 

74.22 

 
85.00 

80.00 

4. อัตราการเขาเรยีน 

         - ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 

         - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

         - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

 

100.00 

95.00 

96.00 

 

100.00 

100.00 

100.00 

5. อัตราการออกกลางคัน 0 0 
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ตัวชี้วัดผลผลิต 
ขอมูลปฐาน 

(ป 2563-2564) 

เปาหมาย 

(ป 2565) 

6. การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน  

    ของหนวยงานภาครัฐ (ITA)  

 

92.84 

 

95.00 

7. การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ 

    ในการปฏิบัติราชการ 

ระดับคุณภาพ 

(4.53073) 

ระดับคุณภาพ 

(4.60 ขึ้นไป) 

8. ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

    ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ 

ระดับคุณภาพ 

บรรลุเปาหมาย 

ระดบัคุณภาพ 

บรรลุเปาหมาย 



 

 

 

 

 

 

 

สวนที่ 3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สวนที่ 3  

รายละเอยีดงบประมาณโครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอยีดงบประมาณโครงการ/กิจกรรม 

  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน แจงนโยบายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื ่อให

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามกรอบวงเงินงบประมาณ 

ที ่คาดวาจะไดรับ จำนวน 5 – 10 ลานบาท แบงเปน 2 กลุ ม ไดแก (1) กลุ มงบบริหารสำนักงาน (งบประจำ)   

(2) กลุมงบพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 จึงกำหนดการจัดสรรงบประมาณประจำป

งบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อเปนคาใชจายในการบริหารสำนักงาน คาสาธารณูปโภค คาใชจายในการบริหารจัดการ

โรงเรียนในสังกัดตามภาระงาน และการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ  

แบงเปน 2 สวน ดังนี้ 

 

 1.งบประมาณในการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  จำนวน   3,500,000  บาท 

2.งบประมาณในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   จำนวน   2,000,000  บาท 

            รวมงบประมาณทั้งสิ้น     จำนวน  5,500,000  บาท 

 

 

1. กลุมงบบริหารสำนักงาน (งบประจำ) จำนวน 3,500,000 บาท 

              สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจงจัดสรรงบประมาณประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ใหสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 เพื่อเปนคาใชจายในการบริหาร

จัดการสำนักงาน คาสาธารณูปโภค คาใชจายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงาน และการติดตาม

พัฒนาคุณภาพการศึกษา จากแผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย งบดำเนินงาน 

จำนวน 2,000,000 บาท ซึ่ง สพป.มหาสารคาม เขต 2 ไดแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ ป 2565  

คำสั่งที่ 522/2564 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 และที่ประชุมมีมติวางแผนการใชจายงบประมาณบริหารงบสำนักงาน 

(งบประจำ) จำนวน 3,500,000 บาท (สามลานหาแสนบาทถวน) 
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  ตาราง 13 งบบริหารสำหรับเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 งบพื้นฐาน (งบประจำ) 

              จำนวน 3,500,000 บาท (สามลานหาแสนบาทถวน) 
 

ที่ รายการ งบประมาณ เกณฑ/เงื่อนไขในการจัดสรร 

 ก.คาตอบแทนใชสอยวัสดุ 

1 

 

คาปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ 

  

80,000 -จายให ขาราชการลูกจางของสพป.มค.2 ที่ปฏิบัติ 

งานนอกเวลาราชการ 

2 

 

 

คาเบี้ยเลี้ยง,คาพาหนะ,คาที่พัก

และอ่ืน ๆ  

  

270,000 - จายเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 

ในการเดินทางไปราชการของขาราชการและเจาหนาที่ 

ของ สพป.มหาสารคาม เขต 2 

3 

 

คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 90,000 - จัดไวเพื่อซอมแซมรถราชการที่มีสภาพชำรุด 

จำเปนตองซอมแซม 

4 

 

คาซอมแซมครุภัณฑ ที่ดินและ

สิ่งกอสราง 

100,000 - ใชจายเปนคาซอมแซมครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง

สำนักงานตามความจำเปนตองจายจริง 

5 คาวัสดุสำนักงาน 300,000 - ใชจายเปนคาวัสดุสำนักงาน 

6 

 

 

คาวัสดุเชื้อเพลิง/หลอลืน่ 

  

  

140,000 - ใชจายเปนคาชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงยานพาหนะสำหรับ

เจาหนาที่ในการใชรถยนตสวนบุคคล/รถยนตราชการไป

ตรวจเย่ียมโรงเรียนโดยเบิกตามระเบียบกระทรวงการคลงั

(ก.ม.ละ 4 บาท) 

7 คาใชจายในการบำรงุรักษาเคร่ือง 

ปรับอากาศ 

    100,000 - ใชจายเปนคาบำรุงรกัษาเครื่องปรับอากาศของ 

สพป.มค.2 

8 คาจางถายเอกสาร 150,000 -  จัดสรรเปนคาเชาเคร่ืองถายเอกสาร/คาจางจัดทำ

รูปเลมเอกสารของสำนักงาน 

9 คาตอบแทนจางเหมาลูกจาง 

 

907,200 - จายเปนคาตอบแทนจางเหมาลกูจาง         

(8 คนๆละ 9,450 บาท/ตอเดือน) 

10 คาใชจายในการจัดประชุมตาม

นโยบายเรงดวนและจำเปนของ

สพป.มค.2 

650,000 - จัดไวเพื่อเปนคาใชจายในการจัดประชุม 

 ข.คาสาธารณูปโภค 

 (1)    คาไฟฟา 652,800 - ใชจายเปนคาสาธารณปูโภคสำหรับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 (2)    คานำ้ประปา 20,000  

 (3)    คาโทรศัพท 20,000 - กรณีติดตอภายในจังหวัด ใช Fax และ ทางไกล 

 (4)    คาไปรษณียโทรเลข 20,000  

 รวมทั้งสิ้น 3,500,000  
 

หมายเหตุ   ทุกรายการใชจายงบประมาณถัวจายทุกรายการ ยกเวนรายการขอ 10 จัดทำโครงการเพื่อสนองนโยบาย 

               ที่กลุมในสำนักงานตองดำเนินการที่มีความจำเปนเรงดวน 
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2. งบประมาณในการพฒันาคุณภาพการศึกษา 

               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ไดประชุมชี้แจงผูเกี่ยวของเรื่องการจัดทำ

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายในกรอบวงเง ินงบประมาณ 3.5 ลานบาท โดยแตงตั้ง

คณะกรรมการตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ที่ 553/2564 ลงวันที่ 1 

ธันวาคม 2564 จัดประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

มหาสารคาม เขต 2 ที่สอดคลองเชื่อมโยงกับแผนระดับที่ 1 แผนระดับที่ 2 และแผนระดับที่ 3 และนโยบายรัฐบาลที่

เกี่ยวของดานการศึกษาตามหลักการความสัมพันธเชิงเหตุและผล (XYZ) เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ณ หอประชุม

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษามหาสารคาม เขต 2 ที่ประชุมมีมตจิัดสรรงบประมาณ ดงันี้ 

 

                2.1 นโยบายที่ 1  ดานความปลอดภัย  จำนวน  3 โครงการ 

                2.2 นโยบายที่ 2  ดานโอกาส   จำนวน  1 โครงการ 

               2.3 นโยบายที่ 3  ดานคุณภาพ   จำนวน 12 โครงการ 

                2.4 นโยบายที่ 4  ดานประสิทธิภาพ   จำนวน   4 โครงการ 
 

รวมทั้งส้ิน 20 โครงการ จำนวนเงิน 2,000,000 บาท 

 
  

ดังรายละเอียดโครงการตอไปนี้ 



 

 

 

 

 

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ 

รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565  

รายไตรมาส 

 

 

 

 

 

 

 



นโยบายที่ 1 ดานความปลอดภัย

ที่ โครงการ งบประมาณ กลุมงานรับผิดชอบ ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)

1 สงเสริมและพัฒนา การดูแลชวยเหลือสุขภาวะทางจิตนักเรียน ประจําป 2565 35,000      กลุมสงเสริมฯ 10,250               14,720               10,030                

2 พัฒนาสงเสริมทักษะดานสุขภาพพลานามัย 100,000    กลุมสงเสริมฯ 17,280               82,720                

3 การตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 133,800    หนวยตรวจสอบภายใน 59,400               33,760               40,640                

นโยบายที่ 2 ดานโอกาส

1 ติดตามนักเรียนตกหลน นักเรียนที่มีแนวโนมออกกลางคัน และนักเรียนออกกลางคัน 64,900      กลุมสงเสริมฯ 17,150               15,250               15,250               17,250                

นโยบายที่ 3 ดานคณุภาพ

1 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สูประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคกร 293,060    กลุมพัฒนาครู ฯ 123,000             100,000              70,060                

2 เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลการปฏิบัติงานใหแกขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา

33,240      กลุมกฎหมายและคดี

33,240               

3 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการเรียนรูสําหรับครูผูสอนในศตวรรษที่ 21 50,000      กลุมนิเทศ 50,000               

4 พัฒนาแนวคิดเชิงคํานวณโดยใชเกมเปนฐาน Game-based Learning 20,000      กลุมนิเทศ 2,850                17,150               

5 การพัฒนาทักษะดิจิทัลและการเรียนรู 30,000      กลุมนิเทศ 2,850                27,150               

6 พัฒนาการจัดการศึกษาตามแนวคิดไฮสโคป (High Scope) 30,000      กลุมนิเทศ 25,000               5,000                  

7 พัฒนาคุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตรโดยการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน(Project – 
Based Learning. : PBL

30,000      กลุมนิเทศ
30,000               

8 การพัฒนาการสอนของครูคณิตศาสตร โดยใชโปรแกรม GeoGebra และการแกโจทยปญหา โดย

ใช Bar Models

30,000      กลุมนิเทศ

30,000                

9 พัฒนาคลังสื่อการเรียนรู Digital Online 10,000      กลุมนิเทศ 4,750                5,250                 

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายไตรมาส



ที่ โครงการ งบประมาณ กลุมงานรับผิดชอบ ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)

10 สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2

100,000    กลุมสงเสริมฯ

27,000               5,700                7,110                 60,190                

11 พัฒนาการจัดการเรียนรูเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะผูเรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21 50,000      กลุมนิเทศฯ 42,670               7,330                  

12 หองเรียนคุณภาพเพื่อพัฒนาผูเรียน 30,000      กลุมนิเทศฯ 4,750                4,750                 20,500                

นโยบายที่ 4  ดานประสิทธิภาพ

1 พัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารงานนโยบายและแผน สพป.มหาสารคาม เขต 2 190,000    กลุมนโยบายและแผน 130,000             35,000               15,000               10,000                

2 สงเสริมและพัฒนาการบริหารงานบุคคล 450,000    กลุมบริหารงานบุคคล 113,000             229,800             18,400               88,800                

3 พัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 150,000    กลุมนิเทศ 85,045               50,780               14,175                

4 นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาการบริหารองคกรสูความเปนเลิศ 170,000    กลุมนิเทศ 21,400               51,160               97,440               

2,000,000 308,550            629,805            604,950            456,695             รวมทั้งสิ้น



 

 

 

 

 

ขอมูลกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ 

แสดงถึงความสอดคลองเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ  

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 



นโยบายที่ 1 ดานความปลอดภัย

ที่ โครงการ ยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท

นโยบาย/จุดเนน

กระทรวงศึกษาธิการ ป 2565 งบประมาณ

1 สงเสริมและพัฒนา การดูแลชวยเหลือสุขภาวะ

ทางจิตนักเรียน ประจําป 2565

1 ดานความมั่นคง 1 ความมั่นคง การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง 35,000      

2 พัฒนาสงเสริมทักษะดานสุขภาพพลานามัย 3 ดานยุทธศาสตรดาน

การพัฒนาและ

เสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

11 การพัฒนา

ศักยภาพคนตลอด

ชวงชีวิต

การพัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย

100,000    

3 การตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565

6 ดานการปรับสมดุล

และการพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการภาครัฐ

21 การตอตานการ

ทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ

การพัฒนาการศึกษาเพื่อความ

มั่นคง/การปรับสมดุลและพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการ

133,800    

268,800

ขอมูลกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

แสดงถึงความสอดคลองเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ

ตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

รวม



นโยบายที่ 2 ดานโอกาส

ที่ โครงการ ยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท

นโยบาย/จุดเนน

กระทรวงศึกษาธิการ ป 2565 งบประมาณ

1 ติดตามนักเรียนตกหลน นักเรียนที่มีแนวโนม

ออกกลางคัน และนักเรียนออกกลางคัน

3 ดานยุทธศาสตรดาน

การพัฒนาและ

เสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

11 การพัฒนา

ศักยภาพคนตลอด

ชวงชีวิต

การสรางโอกาสและความเสมอ

ภาคทางการศึกษา

64,900      

64,900     รวม

ขอมูลกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

แสดงถึงความสอดคลองเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ

ตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565



นโยบายที่ 3 ดานคณุภาพ

ที่ โครงการ ยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท

นโยบาย/จุดเนน

กระทรวงศึกษาธิการ ป 2565 งบประมาณ

1 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สูประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคกร

3 ดานการพัฒนาและ

เสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

12 การพัฒนาการ

เรียนรู

ดานการพัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย

293,060    

2 เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล

ในการปฏิบัติงานใหแกขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา

6 การปรับสมดุลและ

พัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ

21 การตอตานการ

ทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ

การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการ

33,240      

3 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการ

เรียนรูสําหรับครูผูสอนในศตวรรษที่ 21

3 ดานการพัฒนาและ

เสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

12 การพัฒนาการ

เรียนรู

- การพัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย - การ

ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการ

50,000      

4 พัฒนาแนวคิดเชิงคํานวณโดยใชเกมเปนฐาน 
Game-based Learning

3 ดานการพัฒนาและ

เสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

12 การพัฒนาการ

เรียนรู

- การพัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย - การ

ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการ

20,000      

5 การพัฒนาทักษะดิจิทัลและการเรียนรู 3 ดานการพัฒนาและ

เสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

12 การพัฒนาการ

เรียนรู

- การพัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย - การ

ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการ

30,000      

6 พัฒนาการจัดการศึกษาตามแนวคิดไฮสโคป 

(High Scope)

3 ดานการพัฒนาและ

เสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

12 การพัฒนาการ

เรียนรู

การพัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย

30,000      

7 พัฒนาคุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตรโดยการ
จัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน(Project
 – Based Learning. : PBL

3 ดานการพัฒนาและ

เสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

12 การพัฒนาการ

เรียนรู

การพัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย

30,000      

ขอมูลกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

แสดงถึงความสอดคลองเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ

ตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565



นโยบายที่ 3 ดานคณุภาพ

ที่ โครงการ ยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท

นโยบาย/จุดเนน

กระทรวงศึกษาธิการ ป 2565 งบประมาณ

8 การพัฒนาการสอนของครูคณิตศาสตร โดยใช

โปรแกรม GeoGebraและการแกโจทยปญหา 

โดยใช Bar Models

3 ดานการพัฒนาและ

เสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

12 การพัฒนาการ

เรียนรู

การพัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย

30,000      

9 พัฒนาคลงัส่ือการเรียนรู Digital Online 3 ดานการพัฒนาและ

เสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

12 การพัฒนาการ

เรียนรู

การพัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย

10,000      

10 สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดกิจกรรม

ลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด สํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2

3 ดานยุทธศาสตรดาน

การพัฒนาและ

เสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

11 การพัฒนา

ศักยภาพคนตลอด

ชวงชีวิต

การพัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย

100,000    

11 พัฒนาการจัดการเรียนรูเพื่อเสริมสราง

สมรรถนะผูเรียนที่ตอบสนองการเปล่ียนแปลง

ศตวรรษที่ 21

3 ดานยุทธศาสตรดาน

การพัฒนาและ

เสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

11 การพัฒนา

ศักยภาพคนตลอด

ชวงชีวิต

การพัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย

50,000      

12 หองเรียนคุณภาพเพื่อพัฒนาผูเรียน 3 ดานยุทธศาสตรดาน

การพัฒนาและ

เสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

11 การพัฒนา

ศักยภาพคนตลอด

ชวงชีวิต

การพัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย

30,000      

706,300รวม

ขอมูลกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

แสดงถึงความสอดคลองเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ

ตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565



นโยบายที่ 4  ดานประสิทธิภาพ

ที่ โครงการ ยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท

นโยบาย/จุดเนน

กระทรวงศึกษาธิการ ป 2565 งบประมาณ

1 พัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารงาน

นโยบายและแผน สพป.มหาสารคาม เขต 2

3 ดานการพัฒนาและ

เสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

12 การพัฒนาการ

เรียนรู

การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการ

190,000    

2 สงเสริมและพัฒนาการบริหารงานบุคคล 3 ดานการพัฒนาและ

เสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

12 การพัฒนาการ

เรียนรู

การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการ

450,000    

3 พัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

3 ดานการพัฒนาและ

เสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

12 การพัฒนาการ

เรียนรู

การพัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย

150,000    

4 นิเทศตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

เพื่อพัฒนาการบริหารองคกรสูความเปนเลศิ

3 ดานการพัฒนาและ

เสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

12 การพัฒนาการ

เรียนรู

การพัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย

170,000    

960,000   

2,000,000 

รวม

รวมทั้งสิ้น

ขอมูลกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

แสดงถึงความสอดคลองเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ

ตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565



นโยบายที่ 1 ดานความปลอดภัย

ที่ โครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

1 สงเสริมและพัฒนา การดูแลชวยเหลือสุขภาวะทางจิตนักเรยีน ประจําป 2565 35,000      กลุมสงเสริมฯ

2 พัฒนาสงเสริมทักษะดานสุขภาพพลานามัย 100,000    กลุมสงเสริมฯ

3 การตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 133,800    หนวยตรวจสอบภายใน

268,800

นโยบายที่ 2 ดานโอกาส

ที่ โครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

1 ติดตามนักเรยีนตกหลน นักเรยีนที่มีแนวโนมออกกลางคัน และนักเรียนออกกลางคัน 64,900      กลุมสงเสริมฯ

64,900     

นโยบายที่ 3 ดานคุณภาพ

ที่ โครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

1 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สูประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคกร 293,060    กลุมพัฒนาครู ฯ

2 เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานใหแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 33,240      กลุมกฎหมายและคดี

3 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการจัดการเรยีนรูสําหรับครูผูสอนในศตวรรษที่ 21 50,000      กลุมนิเทศ

4 พัฒนาแนวคิดเชิงคํานวณโดยใชเกมเปนฐาน Game-based Learning 20,000      กลุมนิเทศ

5 การพัฒนาทักษะดิจิทัลและการเรียนรู 30,000      กลุมนิเทศ

6 พัฒนาคุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตรโดยการจัดการเรยีนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน(Project – Based Learning. :
 PBL

30,000      กลุมนิเทศ

7 พัฒนาการจัดการศึกษาตามแนวคิดไฮสโคป (High Scope) 30,000      กลุมนิเทศ

8 การพัฒนาการสอนของครคูณติศาสตร โดยใชโปรแกรม GeoGebra และการแกโจทยปญหา โดยใช Bar Models 30,000      กลุมนิเทศ

9 สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2

100,000    กลุมสงเสริมฯ

10 พัฒนาคลังสื่อการเรียนรู Digital Online 10,000      กลุมนิเทศ

11 พัฒนาการจัดการเรียนรูเพื่อเสริมสรางสมรรถนะผูเรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21 50,000      กลุมนิเทศฯ

12 หองเรยีนคุณภาพเพ่ือพัฒนาผูเรยีน 30,000      กลุมนิเทศฯ

706,300รวม

ขอมูลกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

แสดงถึงความสอดคลองเช่ือมโยงกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ

ตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

รวม

รวม



นโยบายที่ 4  ดานประสิทธิภาพ

ที่ โครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

1 พัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารงานนโยบายและแผน สพป.มหาสารคาม เขต 2 190,000    กลุมนโยบายและแผน

2 สงเสริมและพัฒนาการบริหารงานบุคคล 450,000    กลุมบริหารงานบุคคล

3 พัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 150,000    กลุมนิเทศ

4 นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาการบริหารองคกรสูความเปนเลิศ 170,000    กลุมนิเทศ

960,000   

2,000,000 

รวม

รวมทั้งสิ้น



 

 

 

 

 

 

กิจกรรม/เปาหมาย/ดัชนีช้ีวัดความสำเร็จโครงการ 

ตามแผนปฏิบัติการ  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

 

 

 

 

 

 



นโยบายที่ 1 ดานความปลอดภัย

ที่ โครงการ กิจกรรม เปาหมาย ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ (KPIs) งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

1 สงเสริมและพัฒนา การดูแลชวยเหลือสุข

ภาวะทางจิตนักเรียน ประจําป 2565

1. กิจกรรม “อบรมพัฒนาศักยภาพครูนักจิตวิทยา

ประจําโรงเรียน”2. กิจกรรม “ ติดตามชวยเหลือ

นักเรียนที่มีปญหาและพฤติกรรมเส่ียง”

1. สถานศึกษาในสังกัด จํานวน 221 โรงเรียน 2. 

ครูนักจิตวิทยาประจําโรงเรียนในสังกัด จํานวน 221

 คน 3. นักเรียนไดรับการดูแล ชวยเหลือ และ

คุมครองจากปญหาและภัยคุกคามรูปแบบใหม

เชิงปริมาณ 1) รอยละ 100 ของครูนักจิตวิทยาประจําโรงเรียนผานการอบรมฯ มีความรูความ   

เขาใจและและเกิดทักษะในการปฏิบัติงานการติดตาม ดูแล ชวยเหลือ การแกไข การเฝาระวัง 

ปองกันปญหาและภัยทุกรูปแบบ 2) รอยละ 100 ของโรงเรียนและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 มีเครือขายการขับเคล่ือนงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน

อยางเขมแข็ง 3) รอยละ 80 นักเรียนไดรับการดูแล ชวยเหลือและคุมครองตามความเหมาะสม

จากปญหาและภัยคุกคามทุกรูปแบบ เชิงคุณภาพ สํานักงานเขตพนที่การศึกษาประถมศึกษา

มหาสารคาม เขต 2 โรงเรียน และครูนักจิตวิทยาประจําโรงเรียนสามารถดําเนินการเฝาระวัง 

ชวยเหลือและแกไขปญหาทุกรูปแบบที่เกิดข้ึนกับนักเรียน รวมถึงสามารถสงเสริมพัฒนาทักษะ

ทางอารมณ สังคมสติปญญา คุณธรรมและจริยธรรมใหกับนักเรียนทุกคนทําใหสามารถกาวผาน

ปญหาไปสูการมีสุขภาวะทางจิตท่ีสมบูรณแข็งแรง เรียนจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคบัและอยู

รวมกับสังคมไดอยางมีความสุข

35,000       กลุมสงเสริมฯ 

(น.ส.อินทุอร  

ปดถาใจ)

ขอมูลกิจกรรม/เปาหมาย/ดัชนีชี้วัดความสําเร็จโครงการ

ตามแผนปฏิบัตกิาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565



2 พัฒนาสงเสริมทักษะดานสุขภาพพลานามัย 1. สงเสริมคัดเลือกโรงเรียนตนแบบนักเรียนไทย

สุขภาพดี ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 2. สงเสริม

คดัเลือกโรงเรียนตนแบบอาหารกลางวันในโรงเรียน

ประถมศึกษา ระดับเขตพื้นที่ 3.สงเสริมคัดเลือก

โรงเรียนตนแบบพัฒนานวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดี 

ระดับเขตพื้นที่ 4.กิจกรรม Show & Share “ศูนย

เรียนรูโรงเรียนตนแบบดานโภชนาการและโรงเรียน

รอบรูดานสุขภาพ (Heath Literacy School : HLS)”

1. โรงเรียนในสังกัดเปนโรงเรียนตนแบบนักเรียน

ไทยสุขภาพดี ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 2. โรงเรียน

ในสังกัดเปนโรงเรีนตนแบบอาหารกลางวัน ระดับ

เขตพื้นที่การศกึษา 3. โรงเรียนในสังกัดเปนโรงเรีน

ตนแบบพัฒนานวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดี ระดับ

เขตพื้นที่การศกึษา 4. นักเรียนในสังกัดสามารถ

ปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและหลีกเล่ียง

สภาวะที่เส่ียงตอความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ  

และปญหาทางเพศ 5. นักเรียนในสังกัดมีสุขนิสัยใน

การดูแลสุขภาพ และออกกําลังกายสม่ําเสมอ มี

น้ําหนัก สวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตาม

เกณฑเพศ มีความมั่นใจ กลาแสดงออกอยาง

เหมาะสม และใหเกียรติผูอื่น มีมนุษยสัมพันธท่ีดีตอ

เพื่อน ครู และผูอื่น

เชิงปริมาณ 1. ผูเรียนรอยละ 80 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกกําลังกายสม่ําเสมอ

ผูเรียนรอยละ  80 มีน้ําหนัก สวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑผูเรียนรอยละ  80 

สามารถปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและหลีกเล่ียงสภาวะที่เส่ียงตอความรุนแรง โรคภยั 

อุบัติเหตุ  และปญหาทางเพศ 2. ผูเรียนรอยละ  80 มีรางกายแข็งแรง เจริญเติบโตสมวัย จิตใจ

สดชื่น ดีงาม พรอมท่ีจะเฝาระวังสุขภาพของตนเอง ใหมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงคและ

นําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนแกตนเองเพื่อนและครอบครัว 3. ผูเรียนรอยละ  80 เห็นคุณคา

ในตนเอง มีความมั่นใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม 4. ผูเรียนรอยละ  80 มีมนุษยสัมพันธท่ีดี

และใหเกียรติผูอื่น 5. ผูเรียนรอยละ 70 สามารถเปนตนแบบในการพัฒนาพฤติกรรมทางสุข

ภาวะ 6. รอยละ 70 สพป.มหาสารคาม เขต 2 มีโรงเรียนตนแบบอาหารกลางวัน ระดับเขต

พื้นท่ีการศกึษา 7. รอยละ 70 สพป.มหาสารคาม เขต 2 มีโรงเรียนตนแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี

 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาเพิ่มข้ึน และมีภาคเีครือขายท่ีมีประสิทธิภาพ 8. รอยละ 70 สพป.

มหาสารคาม เขต 2 มีโรงเรียนตนแบบพัฒนาสุขภาวะทีดี ระดับเขตพื้นท่ีการศกึษาเพิ่มขึ้น และ

มีภาคีเครือขายท่ีมีประสิทธิภาพ เชิงคุณภาพ นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออก

กําลังกายสม่ําเสมอ มีน้ําหนัก สวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ ปองกันตนเองจากสิ่ง

เสพติดใหโทษและหลีกเล่ียงสภาวะที่เส่ียงตอความรุนแรง โรคภยั อุบัติเหตุและปญหาทางเพศ มี

ความมั่นใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม และใหเกียรติผูอื่น มีมนุษยสัมพันธท่ีดีตอเพื่อน ครู 

และผูอ่ืน

100,000      กลุมสงเสริมฯ 

(นางชไมพร  

ทิพยสิงห)

3 การตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ

 พ.ศ. 2565

1.เขารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดาน

การตรวจสอบภายใน ประจําป พ.ศ.2565 2. 

ตรวจสอบการใชจายคาสาธารณูปโภคของสวน

ราชการ(ตามนโยบายรัฐบาล) 3. ตรวจสอบการ

ดําเนินงานโครงการเงินกูเพ่ือแกไขปญหาเศรษฐกิจ

และสังคมจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา

 2019 (โครงการใหความชวยเหลือบรรเทาภาระ

คาใชจายดานการศึกษาในชวงการแพรระบาดของ

โรคโควิด-19) 4. ติดตามตรวจสอบรวมท้ังให

คาํปรึกษาแนะนําการปฏิบัติงานแกโรงเรียนในสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

มหาสารคาม เขต 2

1. เพื่อใหสวนราชการสามารถการควบคมุเงินที่อยู

ในความรับผิดชอบไดอยางครบถวนและถูกตอง 2. 

เพื่อใหการจัดทําระบบบัญชีเปนไปตามมาตรฐาน

เดียวกัน 3. เพื่อใหสวนราชการมีการใชจายเงิน

เปนไปตามวัตถุประสงคของเงินที่ไดรับจัดสรร

เชิงปริมาณ สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 

จํานวน 40 แหง เชิงคุณภาพ สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศกึษา

มหาสารคาม เขต 2 ท่ีไดรับการตรวจสอบภายในการใชจายเงินอุดหนุนและการควบคุมการเงิน 

บัญชี พัสดุ มีประสิทธิภาพ และประสิทธผลในระดับผลสําเร็จ รอยละ 80

133,800      หนวย

ตรวจสอบ

ภายใน (นาย

พชร  พรหม

จันทร)

268,800รวม



นโยบายที่ 2 ดานโอกาส

ที่ โครงการ กิจกรรม เปาหมาย ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ (KPIs) งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

1 ติดตามนักเรียนตกหลน นักเรียนที่มี

แนวโนมออกกลางคัน และนักเรียนออก

กลางคัน

1. แจงแนวปฏิบัติและสํารวจจํานวนนักเรียนที่ออก

กลางคันและมีแนวโนมวาจะออกกลางคนัในป

การศึกษา 2564 2. - แตงตั้งคณะกรรมการฯ - 

ประชุมคณะกรรมการออกติดตามนักเรียนท่ีออก

กลางคันและมีแนวโนมวาจะออกกลางคนั ท่ีสํารวจได

 3. ออกติดตามนักเรียนที่ออกกลางคนัและมี

แนวโนมวาจะออกกลางคนั ที่สํารวจพบ (ออก

ติดตามนักเรียน ทั้ง 5 อําเภอ) 4. สรุปผลการ

ดําเนินงาน

1. สถานศึกษาในสังกัด จํานวน 221 โรงเรียน 2. 

นักเรียนทุกกลุม กลุมปกติ กลุมเส่ียง กลุมมีปญหา 

ไดรับการดูแลชวยเหลือ

เชิงปริมาณ 1.รอยละ 100 ของนักเรียนที่มีแนวโนมวาจะออกกลางคนั และนักเรียนที่ออก

กลางคัน ปการศึกษา 2564 ไดกลับเขามาเรียนตอจนจบการศึกษาภาคบังคบั ทั้งในระบบและ

นอกระบบโรงเรียน 2. รอยละ 100 ของนักเรียนที่จบช้ันประถมศกึษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2564 

ไดเรียน ตอช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 และสามารถเรียนตอจนจบการศึกษาภาคบังคบั เชิงคุณภาพ 

เด็กและเยาวชนทุกคนไดรับการพัฒนาใหเปนคนสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู 

และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมี

ความสุข

64,900       กลุมสงเสริมฯ 

(นางวรญัชญา 

ทอนเทพ)

64,900      รวม



นโยบายที่ 3 ดานคุณภาพ

ที่ โครงการ กิจกรรม เปาหมาย ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ (KPIs) งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

1 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการ

ศกึษา สูประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ

องคกร

1. อบรมเชิงปฏิบัติการครูผูชวย 2. อบรมเชิง

ปฏิบัติการครู 3. อบรมเชิงปฏิบัติการธุรการโรงเรียน 

4. อบรมเชิงปฏิบัติการลูกจางประจํา/พนักงาน

ราชการ/ ครูอัตราจาง 5. อบรมเชิงปฏิบัติการ/ศกึษา

ดูงานผูบริหารสถานศึกษา 6. อบรมเชิงปฏิบัติการ/

ศกึษาดูงานบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหนาท่ีใน 

สพท. 7. สงเสริมสนับสนุน และยกยองเชิดชูเกียรติ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา  จํานวน  

1,070  คน

1. เชิงปริมาณ  1) รอยละ 90 ของครู มีสมรรถนะสอดคลองกับการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 

21 2) รอยละ 90 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและมี

สมรรถนะสอดคลองกับการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 3) รอยละ 90 ของผูบริหาร ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดม่ัน ในความถูกตองชอบธรรม เปนแบบอยางท่ีดี มี

จิตสํานึกในการเปนขาราชการท่ีดีตามรอยพระยุคลบาท 4) รอยละ 90 ของครูและบุคลากร

ทางการศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและมีความกาวหนาในวิชาชีพ 5) รอยละ 90 ของ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ เกิดขวัญ กําลงัใจ ในการปฏิบัติ

หนาท่ีราชการ 2. เชิงคุณภาพ 1) ครู มีความรู ความสามารถในการจัดการสอน มีสมรรถนะ

สอดคลองกับการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 2) ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานได

อยางมีประสิทธิภาพ และมีสมรรถนะสอดคลองกับการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 3) ผูบริหาร ครู

และบุคลากรทางการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมเปน

แบบอยางท่ีดี มีจิตสํานึกในการเปนขาราชการที่ดตีามรอยพระยุคลบาท 4) ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและมีความกาวหนาในวิชาชีพ 5) ครูและ

บุคลากรทางการศกึษา ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติเกิดขวัญ กําลังใจ ในการปฏิบัติหนาท่ีราชการ

293,060      กลุมพัฒนาครู 

ฯ (ผอ.นันท

เนตร ปะวะเส)

2 เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรร

มาภิบาลในการปฏิบัติงานใหแก

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา

ดําเนินงานจัดอบรม/ประชุม 1. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา   

จํานวน 64 คน 2. บุคลากรในสังกัด สพป.มค.2 

จํานวน 16 คน

1. เชิงปริมาณ 1) ผูเขารวมโครงการทุกคน(รอยละ 100)ตระหนักถึงความสําคญัของระเบียบ

กฎหมายท่ีเก่ียวของ จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรมและนําความรูท่ีไดรับเพื่อนําไปพัฒนา

สถานศึกษาได 2) รอยละ 80 ของหนวยงานผานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐและมีธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 2. เชิงคุณภาพ 1) 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาที่เขารวมโครงการมีความตระหนักและมีความเขาใจ

ระเบียบกฎหมาย คณุธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณท่ีดี เพื่อนํามาใชในการในการปฏิบัติงานได

ถูกตองและมีการกระทําผดิวินัยนอยลง 2) สถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีเขารวม

โครงการมีแนวทางการพัฒนาและการปอง-ปรามการกระทําผิดวินัยและสรางเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม ธรรมาภิบาลในการบริหารงานใหแก ผูเขารับการอบรมเพ่ือนําไปขยายผลตอใน

โรงเรียนและปฏิบัติตนไดอยางถูกตองแกเด็กและเยาวชนซึ่งเปนผูเรียนและเพื่อนรวมงานตอไป

33,240       กลุมกฎหมาย

และคดี (ผอ.

สมบัติ คุณแกว)



3 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการ

เรียนรูสําหรับครูผูสอนในศตวรรษที่ 21

1. วิเคราะหมาตรฐานผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน ปการศึกษา 2563 กลุมสาระ

ภาษาตางประเทศ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2. 

เปรียบเทียบผลการทดสอบกลุมสาระ

ภาษาตางประเทศ ปการศกึษา 2562 – 261 และ

จัดทําคูมือแนวทางการยกระดับคณุภาพครูผูสอน

กลุมสาระภาษาตางประเทศ ปการศึกษา 2563 3. 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพครูผูสอน

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ สาํหรับ

โรงเรียนที่มีคะแนนเฉล่ียต่ํากวาคาเฉลี่ยระดับประเทศ

เชิงปริมาณ  ครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับ

ประถมศึกษาตอนตน จํานวน 168  แหง และ

ระดับปฐมวัย จํานวน 221 แหง เชิงคุณภาพ 1. 

เพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะในการฟง พูด อาน 

และเขียนภาษาอังกฤษ ใหกับนักเรียนระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเตรียมความพรอมสู

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2. เพื่อเพิ่มทักษะ และ

สมรรถนะครูผูสอนภาษาอังกฤษ ในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน

1. เชิงปริมาณ 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในสังกัดมีผลการประเมินจากหนวยงาน

ภายนอกมีพัฒนาการเพ่ิมขึ้นสอดคลองกับนโยบายของตนสังกัด 2) รอยละ 80 ของผูเรียนมี

ทักษะทางภาษาอังกฤษท่ีมีประสิทธิภาพ 3) ครูผูสอนภาษาอังกฤษสามารถจัดการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ 4) สถานศึกษาใน

สังกัด ไดรับการนิเทศ ติดตาม สงเสริมเพื่อยกระดับคุณภาพการสอนภาษาอังกฤษอยางสม่ําเสมอ

 2. เชิงคุณภาพ นักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศกึษามหาสารคาม เขต 2

 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศสูงขึ้นไมต่ํากวารอยละ 3 เมื่อ

เปรียบเทียบกับปการศึกษา 2562

50,000       กลุมนิเทศ 

(ศน.ณวฒัน)

4 พัฒนาแนวคิดเชิงคํานวณโดยใชเกมเปน

ฐาน Game-based Learning

1. แตงตั้งคณะกรรมการ/ประชุมคณะการดําเนินงาน

การจัดอบรมการเชิงปฏิบัติการ 2. ดําเนินงานการจัด

อบรมเชิงปฏิบัติการ 3. นิเทศ กํากับติดตาม 

กระบวนการจัดการเรียนรู 4. สรุปผลการดําเนินงาน 

เผยแพรประชาสัมพันธใหสถานศึกษาและสาธารณชน

 นําสงเอกสาร

เชิงปริมาณ ครูผูสอนวิทยาการคํานวณในสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

มหาสารคาม 

เขต 2 จํานวน 221 โรงเรียน สามารถจัดการเรียนรู

เพื่อพัฒนาแนวคิดเชิงคํานวณโดยใชเกมเปนฐาน 

(Game-based Learning) ได  เชิงคุณภาพ 1) ครู

ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

มหาสารคาม เขต 2 สามารถออกแบบชุดกิจกรรม 

และกระบวนการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาแนวคดิ

เชิงคํานวณโดยใชเกมเปนฐาน (Game-based 

Learning) ไดอยางมีคณุภาพ 2) ครูสามารถใชเกม

เปนส่ือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับ

นักเรียนประถมศึกษา ที่เหมาะสมกับบริบทของ

โรงเรียนไดอยางมีคณุภาพ

เชิงปริมาณ ครูผูสอนวิทยาการคํานวณในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศกึษา

มหาสารคาม เขต 2 จํานวน 221 โรงเรียน สามารถจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาแนวคดิเชิงคํานวณ

โดยใชเกมเปนฐาน (Game-based Learning) ได  เชิงคุณภาพ 1) ครูในสังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศกึษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 สามารถออกแบบชุดกิจกรรม และ

กระบวนการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาแนวคดิเชิงคํานวณโดยใชเกมเปนฐาน (Game-based 

Learning) ไดอยางมีคณุภาพ 2) ครูสามารถใชเกมเปนส่ือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับ

นักเรียนประถมศึกษา ที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนไดอยางมีคณุภาพ

20,000       กลุมนิเทศ (ศน.

วุฒินันทร)



5 การพัฒนาทักษะดิจิทัลและการเรียนรู 1. แตงตั้งคณะกรรมการ/ประชุมคณะการดําเนินงาน

การจัดอบรมการการพัฒนาทักษะดิจิทัลและการ

เรียนรู 2. ดําเนินงานการจัดอบรมการพัฒนาทักษะ

ดิจิทัลและการเรียนรู 3. นิเทศ กํากับติดตาม การ

พัฒนาทักษะดิจิทัลและการเรียนรู 4. สรุปผลการ

ดําเนินงาน เผยแพรประชาสัมพันธใหสถานศึกษา

และสาธารณชน นําสงเอกสาร

เชิงปริมาณ ครูผูสอนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 จํานวน

 221 โรงเรียน   เชิงคุณภาพ ครูผูสอนในสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

มหาสารคาม เขต 2 มีทักษะดานดิจิทัลและการ

เรียนรู สามารออกแบบการจัดการเรียนรูโดยใช

ทักษะดิจิทัลไดอยางมีประสิทธิภาพ

เชิงปริมาณ ครูผูสอนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 

จํานวน 221 โรงเรียน สามารถใชทักษะดานดิจิทัลในการออกแบบการจัดการเรียนรูโดยใช

ทักษะดิจิทัลไดอยางมีประสิทธิภาพ  เชิงคุณภาพ 1. ครูผูสอน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 สามารถใช ทักษะดิจิทัลในการออกแบบและจัด

กิจกรรมการเรียนรู ไดอยางมีประสิทธิภาพ 2. ผูเรียนไดรับการพัฒนาทักษะดานดิจิทัล และใช

ความสามารถดานดิจิทัลในการเรียนรูดวยตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ

30,000       กลุมนิเทศ (ศน.

วุฒินันทร)

6 พัฒนาการจัดการศึกษาตามแนวคดิ

ไฮสโคป (High Scope)

1. ประชุมคณะทํางาน/คณะวิทยากร 2. อบรมขยาย

ผลการจัดประสบการณตามแนวคิดไฮสโคป 3. นิเทศ

 ติดตาม การจัดประสบการณการศึกษาปฐมวัยตาม

แนวคิดไฮสโคป (High Scope) 4. สรุปและรายงาน

ผลการดําเนินงานตอหนวยงานตนสังกัดและผูท่ี

เก่ียวของ

เชิงปริมาณ ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอนจัด

การศึกษาปฐมวัยตามแนวคดิไฮสโคป (High 

Scope)  จํานวน 21 โรงเรียน  เชิงคุณภาพ 1.

ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอนจัดการศึกษา

ปฐมวัยตามแนวคดิไฮสโคป (High Scope)  มี

ความรูความเขาใจการจัดประสบการณการสอน

ตามแนวคดิไฮสโคป  (High Scope) 2. ครูผูสอน

จัดการศึกษาปฐมวัยท่ีจัดประสบการณการสอน

ตามแนวคดิไฮสโคป (High Scope)  สามารถนํา

องคความรูไปจัดประสบการณที่โรงเรียนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

เชิงปริมาณ 1) ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอนจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคดิไฮสโคป 

(High Scope) ทุกคนไดรับการพัฒนาและมีความรูความเขาใจการจัดประสบการณการสอนตาม

แนวคิดไฮสโคป (High Scope) 2) ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอนจัดการศึกษาปฐมวัยตาม

แนวคิดไฮสโคป (High Scope) ทุกคนมีการสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาปฐมวัยตาม

แนวคิดไฮสโคป (High Scope)   เชิงคุณภาพ ครูผูสอนจัดการศึกษาปฐมวัยท่ีจัดประสบการณ

การสอนตามแนวคิดไฮสโคป (High Scope)  สามารถนําองคความรูไปจัดประสบการณท่ี

โรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ

30,000       กลุมนิเทศ 

(นางศธทบ  

ไชยจันทรด)ี

7 พัฒนาคุณภาพการศกึษาวิทยาศาสตรโดย

การจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน

(Project – Based Learning. : PBL

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

วิทยาศาสตรโดยการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงาน

เปนฐาน(Project - Based Learning. : PBL)

เชิงปริมาณ ครูและบุคลากรทางการศึกษาของ

โรงเรียนที่เขารวมโครงการจํานวน  221 คน เชิง

คุณภาพ 1. ผูบริหาร ครูของโรงเรียนที่เขารวม

โครงการไดรับการพัฒนาคูณภาพดานการบริหาร

จัดการและดานการจัดการเรียนการสอนสามารถ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงข้ึน 2. ผูเรียน

ในโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการไดรับโอกาสทาง

การศึกษามีการพัฒนาคุณภาพผูเรียนรอบดาน

อยางมีคุณภาพ

เชิงปริมาณ 1) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรสูงข้ึนรอยละ

 80 ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project – Based Learning. : PBL) 2) ครู 

และบุคลากรทางการศึกษามีเจตคติที่ดีตอการเรียนรูวิทยาศาสตรรอยละ 100 ดวยการจัดการ

เรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน(Project – Based Learning. : PBL) เชิงคุณภาพ สํานักงานเขต

พื้นท่ีการศกึษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรสูงขึ้น ดวยการจัดการเรียนรูโดยใช

โครงงานเปนฐาน (Project – Based Learning. : PBL)

30,000       กลุมนิเทศ 

(นายธนัฐ จันท

เขต)



8 การพัฒนาการสอนของครูคณิตศาสตร 

โดยใชโปรแกรม GeoGebraและการแก

โจทยปญหา โดยใช Bar Models

1. ประชุมคณะกรรมการการพัฒนาการสอนของครู

คณิตศาสตร โดยใชโปรแกรม GeoGebra และการ

แกโจทยปญหา โดยใช Bar Models 2. อบรมการ

พัฒนาการสอนของครูคณิตศาสตร โดยใชโปรแกรม 

GeoGebraและการแกโจทยปญหา โดยใช Bar 

Models 3. สรุป รายงานผลการดําเนินงาน

ครูคณิตศาสตรทุกคนสามารถใชโปรแกรม 

GeoGebra และการแกโจทยปญหา โดยใช Bar 

Models ในการจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

เชิงปริมาณ ครูคณิตศาสตรรอยละ 90 มีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชา

คณิตศาสตร เชิงคุณภาพ ครูคณิตศาสตรทุกคนมีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน

วิชาคณิตศาสตรอยางมีคุณภาพ

30,000       กลุมนิเทศ 

(พ.จ.อ.คมกริช 

ปริปุณณะ)

9 พัฒนาคลังส่ือการเรียนรู Digital Online 1. ศกึษาปญหาวิเคราะหความจําเปนและความ

ตองการ 2.ประชุมเพื่อพัฒนาครู ใหมีความรู ในการ

จัดทําคลังสื่อการเรียนรู  ในรูปแบบของ Digital 

Online 3. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินงานตามมาตรฐานการเรียนรวม 4. สรุป 

รายงานผลการดําเนินงาน

ครูผูสอนและนักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2

เชิงปริมาณ 1. ครูและบุคลกรทางการศึกษา มีความรู ความสามารถและทักษะในการ การจัดทํา

  รวบรวม  สื่อ ในรูปแบบDigital  Online อยางมีประสิทธิภาพ จํานวน 221 คน 2. โรงเรียน

ดําเนินการบริหารจัดการศกึษาเพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการการศึกษา โดยใชงานจาก

คลังส่ือเพื่อการเรียนรู จํานวน 221 โรงเรียน 3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีระบบคลังสื่อการ

เรียนรูในรูปแบบ Digital Online และมีระบบการนิเทศ  ติดตามประเมินผลการใชคลังส่ือ 

Digital Online เชิงคุณภาพ 1. ครูและบุคลกรทางการศึกษา มีความรู ความสามารถและทักษะ

ในการ การจัดทํา  รวบรวม  สื่อ ในรูปแบบDigital  Online อยางมีประสิทธิภาพ รอยละ 80 2. 

 โรงเรียนดําเนินการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการการศึกษา โดย

ใชงานจากคลังส่ือเพื่อการเรียนรู รอยละ 80 3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีระบบคลังสื่อการ

เรียนรูในรูปแบบ Digital Online และมีระบบการนิเทศ  ติดตามประเมินผลการใชคลังส่ือ 

Digital Online

10,000       กลุมนิเทศ 

(นายศักดา  ปา

สานํา)

10 สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัด

กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2

1. การจัดกิจกรรมวันสําคัญทางลูกเสอื -วันคลายวัน

สถาปนาคณะลูกเสือแหงชาติ -วันเฉลิมพระ

ชนมพรรษาพระเจาอยูหัวรัชกาล ท่ี 10 -วันสมเด็จ

พระมหาธีรราชเจา 2.การประชุมคัดเลือก

ผูบังคับบัญชาลูกเสือดีเดน 3.การประชุม

คณะกรรมการลูกเสอืเขตพื้นท่ีการศกึษา 4.การ

ฝกอบรมทบทวนผูกํากับลกูเสือ ประจําป 2565 5. 

การฝกอบรมทบทวนผูอํานวยการลูกเสอืโรงเรียน 

ประจําป 2565

1 ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ในสังกัด สพป.

มหาสารคาม เขต 2 จํานวน 221 โรงเรียน2 

ผูบังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ใน

สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 2 จํานวน 221 

โรงเรียน

เชิงปริมาณ 1. ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ในสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 2 จํานวน 221

 โรงเรียนมีคุณลักษณะตามวัตถุประสงคของคณะลูกเสือแหงชาติ กาวเขาสูความเปนเลิศทาง

วิชาการและทักษะในระดับภูมิภาคและระดับชาติ สามารถพัฒนากิจการลูกเสือ เนตรนารีได

อยางมีประสิทธิภาพ 2. ผูบังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ในสังกัด สพป.

มหาสารคาม เขต 2 จํานวน 221 โรงเรียน มีคุณลักษณะตามวัตถุประสงคของคณะลูกเสือ

แหงชาติ กาวเขาสูความเปนเลิศทางวิชาการและทักษะในระดับภูมิภาคและระดับชาติ สามารถ

พัฒนากิจการลูกเสือ เนตรนารีไดอยางมีประสิทธิภาพ เชิงคุณภาพ 1. ลูกเสือ เนตรนารี และยุว

กาชาด ในสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 2 มีคณุลักษณะตามวัตถุประสงคของคณะลูกเสือ

แหงชาติ กาวเขาสูความเปนเลิศทางวิชาการและทักษะในระดับภูมิภาคและระดับชาติ 2. 

ผูบังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ในสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 2 สามารถ

พัฒนากิจการลูกเสือ เนตรนารีไดอยางมีประสิทธิภาพ

100,000      กลุมสงเสริมฯ 

(นางผองพรรณ

 ปกกาโล)



11 พัฒนาการจัดการเรียนรูเพ่ือเสริมสราง

สมรรถนะผูเรียนที่ตอบสนองการ

เปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21

1. พัฒนาศักยภาพคร ู2. คนหาแบบอยางท่ีดี (Best 

Practice) 3. สรางภาคีเครือขายการพัฒนา 4. สรุป

 /รายงานผลการดําเนินงาน

เชิงปริมาณ 1) โรงเรียนกลุมเปาหมาย จํานวน 10 

โรง 2) โรงเรียนในกลุมเปาหมายอยางนอยรอยละ 

80 บรรลุเปาหมายโครงการและตัวช้ีวัดผลลัพธท้ัง

เชิงปริมาณและคุณภาพ เชิงคุณภาพ 1) ผูเรียน

ไดรับการพัฒนาใหมีคุณลักษณะและทักษะการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 2) ครูผูสอนไดรับการ

พัฒนาศักยภาพดานการจัดการเรียนรูท่ีสอดคลอง

กับทักษะแหงศตวรรษท่ี 21

เชิงปริมาณ 1)โรงเรียนในกลุมเปาหมายอยางนอยรอยละ 80 บรรลุเปาหมายโครงการและ

ตัวช้ีวัดผลลัพธท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ 2) ครูผูสอนในโรงเรียนกลุมเปาหมายอยางนอยรอยละ

 80 ไดรับการพัฒนาศักยภาพดานการจัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 3) 

ครูผูสอนในโรงเรียนกลุมเปาหมายอยางนอยรอยละ 80 มีเทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู ส่ือ 

นวัตกรรม สอดคลองกับทักษะแหงศตวรรษที่ 21 4) นักเรียนในโรงเรียนกลุมเปาหมายอยางนอย

รอยละ 80 ไดรับการพัฒนาใหมีคุณลักษณะและทักษะทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เชิง

คุณภาพ 1.ครูผูสอนไดรับการพัฒนาศักยภาพดานการจัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับทักษะแหงต

วรรษที่ 21 2) ครูผูสอนมีเทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู ส่ือ นวัตกรรม สอดคลองกับทักษะแหง

ศตวรรษที่ 21 3) ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

ประกอบดวย สามารถคดิวิเคราะห คิดสรางสรรค คดิแกปญหา ปรับตัว ส่ือสาร และทํางาน

รวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิผล

50,000       กลุมนิเทศฯ 

(น.ส.กาญจนา 

หนูผาสุข)

12 หองเรียนคุณภาพเพื่อพัฒนาผูเรียน 1.ประชุมวางแผนงานการดําเนินงาน 2. ประชุมเชิง

ช้ีแจงสรางความเขาใจ ผูบริหาร ครู การพัฒนา

หองเรียนคุณภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน 3. นิเทศ

 กํากับติดตามการดําเนินหองเรียนคุณภาพเพื่อ

พัฒนาคุณภาพผูเรียน 4. ประชุม วิเคราะห สะทอน

ปญหา หองเรียนคุณภาพ 5.แลกเปลี่ยนเรียนรู 

เผยแพร ยกยอง ชื่นชม

ครูผูสอนของโรงเรียนในสังกัดทุกคนเขารวม

กิจกรรมการพัฒนาหองเรียนคุณภาพและ

ดําเนินการพัฒนาหองเรียนของตนเองใหเปน

หองเรียนคุณภาพตามมาตรฐาน

เชิงปริมาณ ครูผูสอนโรงเรียนในสังกัดมีหองเรียนท่ีดําเนินการพัฒนาหองเรียนคุณภาพผาน

เกณฑการประเมินหองเรียนคุณภาพระดับดีข้ึนไปไมนอยกวารอยละ 50 เชิงคุณภาพ ครูผูสอน

ของโรงเรียนในสังกัดทุกคนเขารวมกิจกรรมการพัฒนาหองเรียนคุณภาพตามเกณฑ

30,000       กลุมนิเทศฯ 

(นางสธุรีา  

ปะสังติโย)

706,300รวม



นโยบายที่ 4  ดานประสิทธิภาพ

ที่ โครงการ กิจกรรม เปาหมาย ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ (KPIs) งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

1 พัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารงาน

นโยบายและแผน สพป.มหาสารคาม เขต 2

1. ประชุมจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพขั้นพื้นฐาน

การศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําป 2565 2. การ

บริหารงานการติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินงานตามกลยุทธ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2565 3. การบริหารจัดการงบประมาณของ 

สพป.มค.2/โรงเรียนในสังกัด ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2565

เชิงปริมาณ 1) ผอ./รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต

 2 จํานวน 4 คน 2) ประธานกลุมเครื่องขายพัฒนา

ฯ 16 กลุม จํานวน 16 คน 3) ผอ.กลุมและผอ.

หนวยตรวจสอบภายใน จํานวน 10 คน 4) ตัวแทน

กลุม จํานวน 25 คน5) ศกึษานิเทศกทุกคน จํานวน

 11 คน 6) ก.ต.ป.น จํานวน 8 คน 7) คณะทํางาน 

จํานวน 6 คน เชิงคุณภาพ 1. สพป.มค.2 สามารถ

จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานและ

แผนปฏิบัติการประจําป ไดอยางมีประสิทธิภาพ 2. 

สพป.มค.2 สามารถบริหารงบประมาณไดอยางมี

ประสิทธิภาพ โปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุด 4. 

สพป.มค.2สามารถจัดเก็บขอมูลและรายงานผลการ

ดําเนินงานตามกลยุทธ ไดรอยละ 100 และทันตาม

ระยะเวลา 3. สพป.มค.2สามารถรายงานการตรวจ

ราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา

ของกระทรวงศกึษาธิการ ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 ไดรอยละ 100 และทันตามระยะเวลา

1. เชิงปริมาณ  1) สพป.มหาสารคาม เขต 2 มีแผนพัฒนา ฯ แผนปฏิบัติการประจําป ท่ี

สอดคลองกับนโยบายของหนวยงานที่เก่ียวของทุกระดับ ตลอดจนมีความสอดคลองเช่ือมโยงกับ

แผนระดับที่ 1 แผนระดับที่ 2 และแผนระดับที่ 3 นโยบายรัฐบาลท่ีเกี่ยวของดานการศึกษา 

และนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตลอดจนนโยบายท่ีเก่ียวของทุกระดับ

 ตามหลักการความสัมพันธเชิงเหตุและผล (XYZ) 2) สพป.มค.2และสถานศึกษาในสังกัด จํานวน

 221 โรงเรียน เพื่อการบริหารจัดการ สามารถบริหารงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพ 

โปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุดตอราชการ 3) สพป.มค.2 และสถานศึกษาในสังกัด จํานวน 221

 โรงเรียน สามารถรายงานขอมูลผลการดาํเนินงานไดทันตามกําหนด ครบทุกโรงเรียนและไดรับ

จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนครบถวน 4) รอยละ 80 ของขอมูลการดําเนินงานตามกลยุทธ

ของสํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ 2565 มีความถูกตอง สมบูรณ

และครบถวน 5) รอยละ 80 ของการรายงานการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัด

การศึกษาของกระทรวงศกึษาธิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีความถูกตอง สมบูรณ

และครบถวน 2. เชิงคุณภาพ 1) สพป.มหาสารคาม เขต 2 มีแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2565 สามารถใชเปนเครื่องมือสําหรับการบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 2)

 สพป.มค.2 สามารถบริหารงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุด

 3) สพป.มหาสารคาม เขต 2 สามารถขับเคล่ือนนโยบายทุกระดับสูการปฏิบัติ 4) เพื่อทราบผล

ความกาวหนาในการปฏิบัติงานการดําเนินงานการขับเคลื่อนกลยุทธตามนโยบายของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน

190,000      กลุมนโยบาย

และแผน (นันท

รัตน จันทเขต/

สายฝน จุปะ

มัดตัง/สุกัลยา 

ทับมะโรง)



2 สงเสริมและพัฒนาการบริหารงานบุคคล 1. การประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหนาท่ี

ตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน 2. การสรรหาและ

เลือกสรรพนักงานราชการ 3. การประเมินตัวช้ีวัด

การยาย   ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4. การประเมินผลการปฏิบัติงานผูบริหารสถานศึกษา

เพื่อประกอบการเล่ือนเงินเดือน 5. การวางแผน

อัตรากําลังและกําหนดตําแหนง

1. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาทุกคน

ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

มหาสารคาม เขต 2 2. สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา มีขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศกึษาสอนตรงตามสาขาวิชาเอก

1. เชิงปริมาณ 1) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 และ

สถานศึกษาในสังกัด มีหลักเกณฑแนวปฏิบัติในการบริหารทรัพยากรบุคคลในทิศทางเดยีวกัน 2)

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 มีขอมูลพื้นฐานในการ

บริหารงานบุคคลท่ีครบถวน ถูกตองและเปนปจจุบัน 3) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 และสถานศึกษามีอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาและลูกจางตามความขาดแคลน และความตองการอยางเหมาะสม 4) ขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 

และสถานศึกษาทุกคน ไดรับการเล่ือนเงินเดือนตามผลการปฏิบัติงาน  2. เชิงคุณภาพ 1) 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 สามารถบริหารอัตรากําลังได

อยางมีประสิทธิภาพ สงผลสถานศึกษาในสังกัดมีรอยละความขาดแคลนอัตรากําลังตํ่ากวารอยละ

  25 2) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 บริหารอัตรากําลังและ

แกปญหาการขาดอัตรากําลงัในสาขาวิชาที่ขาดแคลน ไดรอยละ 80 3) รอยละ 100 ของ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา ไดรับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนตามผลการปฏิบัติงาน

450,000      กลุม

บริหารงาน

บุคคล (ผอ.รวิ

ภา   กตารัตน)

3 พัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

1. จัดทําแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ

นิเทศการศึกษา 2.ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 

3.คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ดําเนินการติดตาม 

ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 4.สรุป

และรายงานผลการดําเนินงาน

เชิงปริมาณ 1. การประชุมคณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา จํานวน 

4 ครั้ง 2. ผูบริหารการศกึษา ศึกษานิเทศก สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

มหาสารคาม เขต 2 จํานวน 18 คน เขารวมการ

ประชุม 3. โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 

มหาสารคาม เขต 2 จํานวน 221 แหงไดรับการ

พัฒนา เชิงคุณภาพ 1. โรงเรียนคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานตามเปาหมาย 2. 

แผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ

การศึกษา โดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์สอดคลองกับ

สภาพปญหา ความตองการพัฒนา และยุทธศาสตร

ทุกระดับ

เชิงปริมาณ 1) ผูบริหารการศกึษา และศึกษานิเทศก สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 2 จํานวน 

17 คน เขารวมการประชุม จํานวน 4 ครั้ง 2) การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ

ประเมินผล และนิเทศการศึกษา จํานวน 4 ครั้ง โรงเรียนในสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 2 

จํานวน 221 แหงไดรับการพัฒนา เชิงคุณภาพ 1. โรงเรียนมีคุณภาพและมาตรฐานการศกึษา

ข้ันพื้นฐานตามเปาหมาย 2. โรงเรียนในสังกัด มีผลการดําเนินงานทั้ง 4 ดานอยางมีคณุภาพตาม

เปาหมายท่ีกําหนด

150,000      กลุมนิเทศ 

(นางกิตติภูมิ 

สาชะรุง)



4 นิเทศติดตามและประเมินผลการจัด

การศึกษาเพื่อพัฒนาการบริหารองคกรสู

ความเปนเลิศ

1. วิเคราะหผลงานทดสอบของสถานศึกษาใน

ปงบประมาณทีผานมาพรอมท้ังจัดทําเครื่องมือใน

การยกระดับคุณภาพผูเรียน 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ

สรางการเครื่องมือนิเทศเพื่อพัฒนาการบริหาร

องคกรสูความเปนเลิศ 3. ประชุมช้ีแจงแนวปฏิบัติ

กอนท่ีจะออกนิเทศเต็มพื้นท่ี 4. การนิเทศเพ่ือ

พัฒนาการบริหารองคกรสูความเปนเลิศ ดวย

กระบวนการนิเทศ 5. เผยแพรประชาสัมพันธให

สถานศึกษาและสาธารณชน

เชิงปริมาณ 1. ขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศกึษาในสังกัด 2. สถานศึกษาในสังกัด  จํานวน 

221 แหง เชงิคณุภาพ 1. ผูบริหารการศกึษาและ

ศกึษานิเทศกจํานวน  58 คนไดรับการพัฒนา

สัมมนาเพื่อการวิจัยและพัฒนารูปแบบการนิเทศท่ี

เอ้ือตอการยกระดับพัฒนาคณุภาพการศึกษาอยาง

นอย 2 วัน 2. โรงเรียนในสังกัดทุกแหงไดรับการ

นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาอยาง

นอย 1 ครั้ง/ภาคเรียน 2 ครั้ง / ปการศึกษา 3. 

โรงเรียนในสังกัดทุกแหงท่ีดําเนินงานตามนโยบาย

และโครงการตาง ๆ ไดรับการนิเทศติดตามอยาง

นอย  2 ครั้ง / ภาคเรียน

เชิงปริมาณ 1) รอยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด จํานวน 221 แหง ไดรับการนิเทศ ติดตาม 

ดานระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการดาํเนินการพัฒนางานดานวิชาการของ

โรงเรียนในสังกัด เพื่อรองรับการประเมินจากหนวยงานที่เก่ียวของทุกสวน จํานวนไมนอยกวา 3

 ครั้ง / ภาคเรียน 2) รอยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด ไดรับการนิเทศ ตามจุดเนน และ

นโยบายหนวยงานตนสังกัด อยางนอยภาคเรียนละ 2 ครั้ง 3) รอยละ 100 ผูบริหารสถานศึกษา

 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการนิเทศและมีความพึงพอใจในการไดรับการนิเทศใน

ระดับดี 4) รอยละ 100 ของผูบริหารสถานศึกษากลุมเปาหมายเขาใจระบบการนิเทศและ

สามารถนําความรูท่ีไดไปดําเนินการนิเทศไดอยางเปนระบบและตอเนื่อง 5) สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาฯ มีวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ ( Best Practice ) ดานการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ

จัดการศึกษาท่ีเปนแบบอยางได เชิงคุณภาพ 1) สถานศึกษาในสังกัด จํานวน 221 แหง มีการ

ดําเนินการตามระบบการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษาและการดําเนินการพัฒนางานดาน

วิชาการของโรงเรียนในสังกัด เพื่อรองรับการประเมินจากหนวยงานที่เก่ียวของ 2) สถานศึกษา

ในสังกัด จํานวน 221 แหง มีการดําเนินการพัฒนาคณุภาพบุคลากรและผูเรียนตามจุดเนน 

นโยบาย และกลยุทธของหนวยงานตนสังกัด 3) ผูรับการนิเทศมีความพึงพอใจในการไดรับการ

นิเทศในระดับดีมาก 4) ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดมีความรู ความเขาใจในระบบการนิเทศและ

สามารถนําความรูท่ีไดไปดําเนินการนิเทศไดอยางเปนระบบและตอเนื่องสามารถถายทอดความรู

ได 5) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ มีวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ ( Best Practice ) ดานการนิเทศ 

ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาที่เปนแบบอยางและเผยแพรได

170,000      กลุมนิเทศ 

(นายณวัฒน 

จันทเขต)

960,000     

2,000,000  รวมทั้งสิ้น

รวม
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ขอมูลกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ 

แสดงถึงความสอดคลองเช่ือมโยงกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

        

 

นโยบายที ่1 ดานความปลอดภัย 

      

ที่ โครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1 สงเสริมและพัฒนา การดูแลชวยเหลือสุขภาวะทางจิตนักเรียน ประจำป 2565      35,000  กลุมสงเสริมฯ  

2 พัฒนาสงเสริมทักษะดานสุขภาพพลานามัย     100,000  กลุมสงเสริมฯ  

3 การตรวจสอบภายใน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565     133,800  หนวยตรวจสอบ

ภายใน 

รวม 268,800   

 



 
 

โครงการ   สงเสริมและพัฒนา การดูแลชวยเหลือสุขภาวะทางจิตนักเรียน ประจำป 2565 
 

 

สนองนโยบายระดับ สพฐ. ยุทธศาสตรขอที่/ดานที่...... 1 ดานความปลอดภัย........ 

แผนงาน (ชื่อแผนงบประมาณ).........พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย........... 

ลักษณะโครงการ............โครงการตอเนื่อง.............. 

งบประมาณ…………35,000….…….บาท  แหลงงบประมาณ……งบ สพป.มหาสารคาม เขต 2……….. 

ระยะเวลาดำเนินการ  ปงบประมาณ 2565 เดือน…ธันวาคม..พ.ศ. ...2564... ถึง เดือนกันยายน พ.ศ…2565... 

หนวยงานรับผิดชอบ...............กลุมสงเสรมิการจัดการศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2................. 

ผูติดตอประสานงาน (contact person) 

ชื่อ - นามสกุล........นางสาวอินทุอร   ปดถาใจ.........  โทรศัพท...........062-3739832.............. 

โทรสาร...............043-798340 ตอ 11................  E-mail……….Intuorn_p@mkarea2.go.th…….….. 

สวนที่  1  ความเช่ือมโยง ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ 

 1.1  ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับที่ 1) 

 1)   ยุทธศาสตรชาติ ดาน...............................ความมั่นคง.......................... 

     (1) เปาหมาย...................บานเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ..................... 

     (2) ประเด็นยุทธศาสตร......ปองกันและแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอความมั่นคง......      

               (3) การบรรลุ เป าหมายตามยุทธศาสตรชาติ .......สำนักงานเขตพ้ืน ท่ีการศึกษา

ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 มุงเนนใหความสำคัญตอการติดตาม ชวยเหลือ เฝาระวังและ

แกปญหาและภัยตาง ๆ ที่อาจจะอุบัติขึ้นในชวงศตวรรษที่ 21 ซึ่งอาจจะสงผลกระทบตอสุขภาวะ 

ทางจิตของนักเรียน คุณครูและบุคลากรทางการศึกษา เชน ภัยจากความรุนแรง การลวงละเมิด  

ภัยคุกคามในชีวิตและทรัพยสิน อาชญากรรมทางไซเบอร การกลั่นแกลงรังแกกัน (Bullying) ปญหา

และภัยคุกคามรูปแบบใหม เปนตน โดยกำหนดแนวทางการดำเนินงานการปองกันและแกไขปญหาที่

มีผลกระทบตอความมั่นคง ตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป ยุทธศาสตรที่ 1 ความมั่นคง และดำเนินการ

ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการใหสถานศึกษาในสังกัดทุกแหงจัดให

มีระบบการดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียน และสงเสริมพัฒนาความรู ความสามารถของครูหรือ

ครูนักจิตวิทยาโรงเรียนใหมีความรู ความสามารถ เพื่อนำหลักการทางจิตวิทยาไปบูรณาการในการ

ชวยเหลอื ปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอการจัดการศึกษาตอไป...... 

 1.2  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับที่ 2) 

  1)   แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น ..............ความมั่นคง............ 

                          (1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 



 
 

 เปาหมายที่..........บานเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับเพ่ิมขึ้น........ 

 การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ……สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ

โรงเรียนมีความรู ความเขาใจและเกิดแนวทางในการปฏิบัติงานดานการติดตาม ดูแล ชวยเหลือ การแกไข การ

เฝาระวังและปองกันปญหานักเรียนอยางมีประสิทธิภาพ การดำเนินงานมีขั้นตอนเปนระบบและเกิดความ

เขมแข็ง สงผลใหสุขภาพจิต ภัยจากความรุนแรง การถูกลวงละเมิด ภัยคุกคามในชีวิตและทรัพยสิน 

อาชญากรรมทางไซเบอร การกลั่นแกลงรังแกกัน (Bullying) ปญหาและภัยคุกคามรปูแบบใหมที่อาจจะเกิด

ขึน้กับนักเรียนลงลด หรือไดรับการชวยเหลือและแกไขเปนผลใหนักเรียนกาวผานสภาวะวิกฤติไปได ปรับตัว

กับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปจนสามารถเขาเรียนไดจบจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ ครูและโรงเรยีน

ไมมีปญหา/อุปสรรคสามารถดำเนินการเรียนสอนไดอยางมีคุณภาพเปนผลใหประเทศชาติมัน่คงย่ิงขึ้น………  

     (2)  แผนยอยของแผนแมบทฯ...........การปองกันและแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอความ 

           มั่นคง............ 

     แนวทางการพัฒนา ……สงเสริมความรูใหกับครู นักเรียน และบุคลากรทางการ

ศึกษา เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจและมีแนวทางในการรับมือกับปญหาหรือ ภัยคุกคามรูปแบบใหม รวมกับ

การสรางความเขมแข็งของเครือขายในระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนระหวางสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากับ

สถานศึกษาในสังกัด ในการชวยกันปองกัน การติดตาม ชวยเหลือ เฝาระวังและแกไขปญหาหรือภัยคุกคามที่

เกิดขึ้นได…….. 

    เปาหมายของแผนยอย…..ปญหาความรุนแรง การถูกลวงละเมิด การติดเกมส 

พฤติกรรมกาวราว อาชญากรรมทางไซเบอร การกลั่นแกลงรังแกกัน (Bullying) และภัยจากสารเสพติด หรือ

ภัยคุกคามรูปแบบใหมที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในปจจุบัน ซึ่งสงผลกระทบตอการ

จัดการศึกษาและความมั่นคงของประเทศในปจจุบัน ไดรับการปองกันและแกไขจนสามารถการจัดการศึกษา

และนำไปสูการพัฒนาประเทศตอไปได..… 

   การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ …ครูหรือครูนักจิตวิทยาประจำ

โรงเรียน นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษามีความรู ความเขาใจ และมีความพรอมในการรับมือ การติดตาม 

การชวยเหลือ เฝาระวัง แกไขและการปองกันปญหาหรือภัยคุกคามรูปแบบใหมที่อาจจะอุบัติขึ้นในชวง

ศตวรรษที่ 21 เชน ภัยจากความรุนแรง การลวงละเมิด ภัยคุกคามในชีวิตและทรัพยสิน อาชญากรรมทางไซ

เบอร การกลั่นแกลงรังแกกัน (Bullying) การติดเกมส พฤติกรรมกาวราว และพฤติกรรมไมเหมาะสมใน

นักเรียนได ….. 

1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 

  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป......เรื่อง: การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการ    
  เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 /ประเด็นการปฏิรูป: ระบบความปลอดภัยและระบบ 
  สวัสดิการของผูเรียน……… 

 
 
 



 
 

  2) ขั้นตอนการดำเนินงาน 
2.1) เสนอโครงการ/วางแผนดำเนินงาน 

2.2) ขั้นดำเนินการ/กิจกรรม 

   - แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 

   - อบรมพัฒนาศักยภาพครูนักจิตวิทยาประจำโรงเรียน จำนวน 221 คน  

   - ติดตามชวยเหลือนกัเรียนที่มีปญหาและพฤติกรรมเสี่ยง 

2.3) สรุปผลการดำเนินงาน 

          3)  กิจกรรม………พัฒนาศักยภาพครูหรือครูนักจิตวิทยาประจำโรงเรียน นักเรียน และ    
บุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู มีความเขาใจและเกิดทักษะในการปฏิบัติงาน รวมถึง
การติดตาม ชวยเหลือ เฝาระวังและแกปญหาตาง ๆ ที่อาจจะอุบัติขึ้นในชวงศตวรรษที่ 
21 เชน การรังแกกันทางไซเบอร การถูกลวงละเมิด ความรุนแรง การติดเกมส 
พฤติกรรมกาวราว และพฤติกรรมไมเหมาะสมในนักเรียน เพื่อใหเกิดความพรอมในการ
รับมือกับปญหาฉุกเฉินหรือภัยคุกคามไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ……… 

         4)  เปาหมายกิจกรรม………ครูหรือครูนักจิตวิทยาประจำโรงเรียน นักเรียน และบุคลากร  
ทางการศึกษามีความรู ความเขาใจ มีทักษะและสามารถเขาถึงแหลงขอมูลการชวยเหลือ 
เมื่อประสบปญหาในภาวะฉุกเฉินสามารถดำเนินการตามขั้นตอนการดูแลชวยเหลือ
คุมครองนักเรียนได ทั้งการติดตาม ชวยเหลือ แกไขและเฝาระวังปญหาหรือภัยคุกคาม
รูปแบบใหมไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ……… 

1.6  แผนระดับที่ 3 (ระบุชื่อ) 
1. จุดเนนกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

จุดเนนท่ี..........5 การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง .........โดยการสรางภูมิคุมกันทางสังคม 

ดวยการดำเนินการเฝาระวัง ชวยเหลือและแกไขปญหาทุกรูปแบบท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียน ครู 

และสถานศึกษา โดยเฉพาะการรังแกกันทางไซเบอร การถูกลวงละเมิด ความรุนแรง 

พฤติกรรมการติดเกมสหรือสื่อโซเชียล พฤติกรรมกาวราว พฤติกรรมที่ไมเหมาะสมและ

ปญหาดานสุขภาพจิต........ 

2. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป 2565  

นโยบายที่ ............1 ดานความปลอดภัย............โดยสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบดูแล

การชวยเหลือและคุมครองนักเรียน รวมถึงกลไกในการดูแลความปลอดภัยใหกับนักเรียน  

ครู และบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา จากสภาพปญหาปจจุบัน ภัยพิบัติหรือภัย

คุกคามทุกรูปแบบ และการจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการมีความสุข มีสุขภาวะทางจิตใจที่ดี 

สามารถปองกัน แกไขหรือปรับตัวตอสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไปในสังคม โรคอุบัติใหมและ

โรคอุบัติซ้ำได.......………………. 
 



 
 

สวนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

        2.1  หลักการและเหตุผล 
      ครู บุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะอยางย่ิงนักเรียนกำลังเผชิญกับความรุนแรงจากปญหาและ 

ภัยคุกคามรูปแบบใหมที่อุบัติขึ้นในชวงศตวรรษท่ี 21 ไมวาจะเปนภัยจากการคามนุษย ปญหาความรุนแรง  

การถูกลวงละเมิดทางเพศจากผูใกลชิด ภัยคุกคามในชีวิตและทรัพยสิน ปญหาการตั้งครรภไมพึงประสงค 

อาชญากรรมทางไซเบอร การกลั่นแกลงรังแกกัน (Bully) รวมถึงการแสดงออกทางพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมใน

เด็กนักเรียน เชน พฤติกรรมเสี่ยงติดเกมส ติดบุหรี่ การใชสารเสพติด เปนตน เพ่ือชวยเหลือปองกันและแกไข

ปญหาจากภัยคุกคามทุกรูปแบบท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับเด็กนักเรียน การสรางเครือขายระบบการดูแลชวยเหลือ

คุมครองนักเรียนใหเขมแข็ง ดวยการพัฒนาครูประจำชั้นใหเปนนักจิตวิทยาประจำโรงเรียนจึงจำเปนอยางย่ิง 

เพราะครูประจำชั้นเปนบุคคลสำคัญ (Key person) ที่มีความใกลชิดนักเรียนมากที่สุด  ดังนั้นครูจึงควรไดรับ

การอบรมเพิ่มพูนองคความรู ความสามารถ เพ่ือนำหลักการทางจิตวิทยาไปบูรณาการในการวางแผนปองกัน 

การแกไข ประเมินคัดกรองนักเรียน การใหความดูแลชวยเหลือ เยียวยา คุมครอง เปนศูนยกลางในการให

คำปรึกษาแนะนำเบื้องตน ปรับทุกข สรางสุขและชวยแกปญหาตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นอกจากนี้การเตรียมความพรอมดานทักษะชีวิตในการดำเนินชีวิตในชวงศตวรรษที่ 21 

เปนสิ่งสำคัญในการรบัมือกับปญหาตาง ๆ  

             เพ่ือมุงเนนใหความสำคัญตอการติดตาม ชวยเหลือ เฝาระวังและแกปญหาและภัยตาง ๆ ท่ีอาจจะ

อุบัติขึ้นในชวงศตวรรษท่ี 21 ซึ่งอาจจะสงผลกระทบตอสุขภาวะทางจิตของนักเรียน คุณครูและบุคลากร

ทางการศึกษา เชน ภัยจากความรุนแรง การลวงละเมิด ภัยคุกคามในชีวิตและทรัพยสิน อาชญากรรมทางไซ

เบอร การกลั่นแกลงรังแกกัน (Bullying) ปญหาสุขภาพจิตและภัยคุกคามรูปแบบใหม เปนตน โดยกำหนดแนว

ทางการดำเนินงานการปองกันและแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอความมั่นคง ตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

ยุทธศาสตรที่ 1 ความมั่นคง และดำเนินการตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการ

ใหสถานศึกษาในสังกัดทุกแหงจัดใหมีระบบการดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียน และสงเสริมพัฒนาความรู 

ความสามารถของครูหรือครูนักจิตวิทยาโรงเรียนใหมีความรู ความสามารถ เพื่อนำหลักการทางจิตวิทยาไป

บูรณาการในการชวยเหลือ ปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอนักเรียนและการจัดการศึกษาตอไป 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 จึงไดจัดโครงการสงเสริมและพัฒนา การดูแล

ชวยเหลือสุขภาวะทางจิตนักเรียน ประจำป 2565 ขึ้น 

        2.2 วัตถุประสงค 

  2.2.1   เพ่ือใหครูนักจิตวิทยาประจำโรงเรียนมีความรู ความเขาใจและเกิดทักษะในการ 

          ปฏิบัติงานการติดตาม ดูแล ชวยเหลือ การแกไข การเฝาระวัง ปองกันปญหา 

          และภัยทกุรูปแบบ 



 
 

  2.2.2   เพ่ือสรางเครือขายการขับเคลื่อนงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ระหวาง 

          โรงเรียนและสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  

          ใหเขมแข็ง 

  2.2.3   เพื่อใหนักเรียนไดรับการดูแล ชวยเหลือและคุมครองตามความเหมาะสมจากปญหา 

          และภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

   2.3  เปาหมาย 

   2.3.1 สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 221 โรงเรียน 

   2.3.2 ครนูักจิตวิทยาประจำโรงเรียนในสังกัด จำนวน 221 คน 

   2.3.3 นักเรียนไดรับการดูแล ชวยเหลือ และคุมครองจากปญหาและภัยคุกคามรูปแบบใหม 

         2.4  ผลผลิต ผลลัพธ และดัชนีช้ีวัดความสำเร็จ 

2.4.1 ผลผลิต (Output) 

1) ครูนักจิตวิทยาประจำโรงเรียนผานการอบรมฯ มีความรูความเขาใจและและเกิด

ทักษะในการปฏิบัติงานการติดตาม ดูแล ชวยเหลือ การแกไข การเฝาระวัง

ปองกันปญหาและภัยทุกรูปแบบ 

2) เพื่อสรางเครือขายการขับเคลื่อนงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ระหวาง

โรงเรียนและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  

ใหเขมแข็ง 

3) นักเรียนไดรบัการดูแล ชวยเหลือและคุมครองตามความเหมาะสมจากปญหาและ

ภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

   2.4.2   ผลลัพธ (Outcome) 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โรงเรียน และครู

นักจิตวิทยาประจำโรงเรียนสามารถดำเนินการเฝาระวัง ชวยเหลือและแกไขปญหาทุกรูปแบบ

ท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียน รวมถึงสามารถสงเสริมพัฒนาทักษะทางอารมณ สังคมสติปญญา 

คุณธรรมและจริยธรรมใหกับนักเรียนทุกคนทำใหสามารถกาวผานปญหาไปสูการมีสุขภาวะ

ทางจิตที่สมบูรณแข็งแรง เรียนจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับและอยูรวมกับสังคมไดอยาง

มีความสุข 

 

 

 

 



 
 

   2.5  ดัชนีช้ีวัดความสำเร็จ (KPIs) 

    2.5.1   เชิงปริมาณ 

1) รอยละ 100 ของครูนักจิตวิทยาประจำโรงเรียนผานการอบรมฯ มีความรูความ   

เขาใจและและเกิดทักษะในการปฏิบัติงานการติดตาม ดูแล ชวยเหลือ การแกไข 

การเฝาระวัง ปองกันปญหาและภัยทุกรูปแบบ 

2) รอยละ 100 ของโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

มหาสารคาม เขต 2 มีเครือขายการขับเคลื่อนงานระบบการดูแลชวยเหลือ

นักเรียนอยางเขมแข็ง 

3) รอยละ 80 นักเรียนไดรับการดูแล ชวยเหลือและคุมครองตามความเหมาะสมจาก

ปญหาและภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

2.5.2 เชิงคุณภาพ 

สำนักงานเขตพนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โรงเรียน และครู

นักจิตวิทยาประจำโรงเรียนสามารถดำเนินการเฝาระวัง ชวยเหลือและแกไขปญหาทุกรูปแบบ

ท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียน รวมถึงสามารถสงเสริมพัฒนาทักษะทางอารมณ สังคมสติปญญา 

คุณธรรมและจริยธรรมใหกับนักเรียนทุกคนทำใหสามารถกาวผานปญหาไปสูการมีสุขภาวะ

ทางจิตที่สมบูรณแข็งแรง เรียนจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับและอยูรวมกับสังคมไดอยาง

มีความสุข 
  

 2.6  ผลที่คาดวาจะไดรับ 

  2.6.1  ครูนักจิตวิทยาประจำโรงเรียนมีความรู ความเขาใจและเกิดทักษะในการปฏิบัติงาน 

             การติดตาม ดูแล ชวยเหลือ การแกไข การเฝาระวัง ปองกันปญหาและภัยทุกรูปแบบ 

  2.6.2  โรงเรียนและสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  มีเครือ 

             ขายการขับเคลื่อนงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางเขมแข็ง 

   2.2.3  นักเรียนไดรับการดูแล ชวยเหลือและคุมครองจากปญหาและภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
 

 2.7  กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 

  2.7.1 สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 221 โรงเรยีน 

  2.7.2 ครูนักจิตวิทยาประจำโรงเรียนในสังกัด จำนวน 221 คน 

     2.7.3 นักเรียนไดรับการดูแล ชวยเหลือ และคุมครองจากปญหาและภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

  2.7.4 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 



 
 

  2.8 ระยะเวลาดำเนินโครงการ ธันวาคม 2564 – กันยายน 2565 

 2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินงบประมาณ 

       วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ …………35,000…….บาท 

2.9.1 กิจกรรมและการดำเนินการ 

ท่ี กิจกรรมและการดำเนินงาน ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ สถานท่ี 

1 1. เสนอโครงการ/วางแผน

ดำเนินงาน 
 

 

ธ.ค. 64 – ก.พ. 65 

 

น.ส.อินทุอร ปดถาใจ 

 

สพป.มค. 2 

2 2. ขั้นดำเนินการ/กิจกรรม 
 

   2.1 กิจกรรม “อบรมพัฒนา

ศักยภาพครูนักจิตวิทยาประจำ

โรงเรียน” รูปแบบออนไลน 

    - การใหคำปรึกษา 

    - การดูแลสุขภาพจิตนักเรียน

ภายใตสถานการณ Covid-19 

    - แนวทางการชวยเหลือและสง

ตอนักเรยีน 

*หัวขออบรมปรับเปลี่ยนไดตาม

ความเหมาะสม 

   2.2 กิจกรรม “ติดตามชวยเหลือ

นักเรียนที่มีปญหาและพฤติกรรม

เสี่ยง” 

 
 

มิ.ย. 64 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก.ค. 64 - ส.ค. 64 

 

 

 

 

น.ส.อินทุอร ปดถาใจ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

น.ส.อินทุอร ปดถาใจ 

 

 

 
 

หอประชุม สพป.มค.2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนในสังกัด 

 

 

3 3. สรุปผลการดำเนินงาน ก.ย. 64 น.ส.อินทุอร ปดถาใจ สพป.มค.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2.9.2 รายละเอียดการใชงบประมาณ งบประมาณทั้งสิ้น 35,000 บาท โดยมีรายละเอยีดการใชจาย ดังนี้  
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก รวม 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม งบประมาณ  

1.  อบรมพัฒนาศักยภาพครู

นักจิตวิทยาประจำโรงเรียน 

  1.1 จัดประชุมคณะกรรมการ   

        ดำเนินงาน    

     - คาอาหารกลางวัน  

       (20 คน X 120 บ. X 1 มื้อ) 

     - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม      

       (20 คน X 35 บ. X 2 มื้อ) 

   1.2 จัดอบรมฯ วิทยากรและ 

เจาหนาที่ จำนวน  15 คน 

    - คาอาหารกลางวัน  

     (15 คน × 120 บ. × 1 มื้อ) 

   - คาอาหารวางและเครื่องด่ืม  

     (15 คน × 35 บ. × 2 มื้อ) 

  1.3 คาตอบแทนวิทยากร  

      (3คน × 2ชม. × 600บ.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

3,600 

 

 

 

2,400 

1,400 

 

 

1,800 

 

1,050 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

10,250 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ติดตาม ชวยเหลือนักเรียนที่มี

ปญหาและพฤติกรรมเสี่ยง  

(5 อำเภอ ) 

      

   2.1 ประชุมคณะกรรมการฯ 

     - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม      

       (12 คน x 35 บ. x 2 มื้อ) 

     - คาอาหารกลางวัน 

       (12 คน x 120 บ. x 1 มื้อ) 

   2.2 เบ้ียเลี้ยงคณะกรรมการฯ  

      (8 คน x 120 บ. x 5 วัน) 

 

 

 

 

 

 

6,000 

 

840 

 

 

2,880 

 

6,000 

  

 

 

 

14,720 

 

 

 

   2.3 คาน้ำมันเชือ้เพลิง  5,000     

3. คาวัสดุ อุปกรณ เอกสาร

ประกอบการจัดโครงการและ

แบบประเมิน 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

     - ปายไวนิล 

     - วุฒิบัตร 

     - เอกสารรายงานโครงการ 

3,200 

3,000 

3,830 

 

10,030 

 

 

 รวมท้ังสิ้น 9,600 15,370 10,030 35,000   

(ขออนุมตัิถวัจายทุกรายการ) 

 

2.9.3 แผนการใชจายเงินงบประมาณ (ไตรมาส) 

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 

1/2565 

ไตรมาสที่ 

2/2565 

ไตรมาสที่ 

3/2565 

ไตรมาสที่ 

4/2565 

1. อบรมพัฒนาศักยภาพครู

นักจิตวิทยาประจำโรงเรียน 

 10,250   10,250 

2. ติดตาม ชวยเหลือนักเรียนที่มี

ปญหาและพฤติกรรมเสี่ยง 

  14,720  17,920 

3. สรุปและรายงานผล    10,030 10,030 

รวม  10,250 14,720 10,030 35,000 

 

4. วิธีการบริหารจัดการหรือการดแูลบำรุงรักษาหรือขยายผลเมื่อโครงการแลวเสร็จ ใหเกิดความย่ังยืนของ

โครงการ.......ดำเนินการจัดสรรงบประมาณการจัดกิจกรรมใหเกิดความตอเนื่องในทุกป....... 

 

 

 

 

 



 
 

โครงการ      พัฒนาสงเสริมทักษะดานสุขภาพพลานามัย 
 

สนองนโยบายระดับ สพฐ. นโยบายที ่1 ดานความปลอดภัย 

 พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยใหกับผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา

และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการมสีุขภาวะ  

ที่ด ีสามารถปรับตัวตอโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ำ 

แผนงาน (ชื่อแผนงบประมาณ) พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

ลักษณะโครงการ  (ใหม)..................................................................... 

งบประมาณ……100,000………….…….บาท  แหลงงบประมาณ งบ สพป.มหาสารคาม เขต 2 

ระยะเวลาดำเนินการ  ปงบประมาณ 2565 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2565 

หนวยงานรับผิดชอบ กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา สพป. มหาสารคาม เขต 2 

ผูติดตอประสานงาน (contact person) 

ชื่อ – นามสกุล.....นางชไมพร...ทิพยสิงห........  โทรศัพท..091-0568636................... 

โทรสาร....043-798043...............  E-mail……ballyjunk@hotmail.com….….. 
 

สวนที่  1  ความเช่ือมโยง ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ 

  1.1  ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับที่ 1) 

 1)   ยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศกัยภาพทรัพยากรมนุษย 

     (1) เปาหมาย คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 

     (2) ประเด็นยุทธศาสตร ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเปนอยูที่ดี 

ของคนไทย 

     (3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 

  ปจจุบันปญหาสุขภาพที่เกิดจากพฤติกรรมการบริโภคและการใชชีวิตของคนไทย

ยังคงเปนปญหาใหญ ทั้งเรื่องการรับประทานอาหารที่ไมสมดุล ทานผักนอย ทานของหวานมาก และขาดการ

ออกกำลังกาย  ซึ่งการมีสุขภาพดี ถือเปนลักษณะอันพึงประสงคประการแรกของคนไทย  แตปจจุบัน

สถานการณปญหาสุขภาพและการสาธารณสุขไดเปลี่ยนแปลงไปตามความกาวหนาทางเทคโนโลยี ท้ังน้ีสาเหตุ

เนื่องมาจากการมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีไมถูกตองของบุคคลตลอดจนปญหาสภาพแวดลอมทั้งทางกายภาพและ

ทางสังคม ซึ่งนับวันแนวโนมของปญหาเหลานี้ยอมมีความรุนแรงข้ึน ดังนั้นเพ่ือใหผูเรียนไดมีสุขนิสัย สุขภาพ

กายและสุขภาพจิตท่ีดี ซึ่งเปนการวางรากฐานดานสุขภาพใหเขมแข็งดวยการเตรียมความพรอมเพ่ือปองกัน

ปญหาสุขภาพตั้งแตแรกเริ่ม เพ่ือใหผูเรียนสามารถเผชิญกับปญหาและสภาวการณท่ีคุกคามตอสุขภาพได 

 



 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 เปนหนวยงานหนึ่งท่ีจะตอง 
พัฒนาสุขภาพนักเรียน จึงไดจัดทำโครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีรางกายแข็งแรง 
จิตใจสมบูรณ มีความสุข  มีสติปญญาเฉลียวฉลาด และเปนคนดี ซึ่งเปนสิ่งสำคัญและจำเปนอยางยิ่ง                
เพราะสุขภาพของพลเมืองทุกวัย เปนตัวชี้วัดถึงศักยภาพของพลเมืองทั้งประเทศ ซึ่งสงผลตอการพัฒนา
ประเทศใหเจริญ และมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
 

 1.2  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับที่ 2) 

  1)   แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น ท่ี 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

        (1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 

 เปาหมายที่ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากร

มนุษย 

1. คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 

 การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ 

               วัยเรียน/วัยรุน ไดรับการพัฒนาทักษะความสามารถท่ีสอดรับกับทักษะในศตวรรษท่ี 21  

โดยเฉพาะทักษะดานการคิดวิเคราะห สังเคราะห ความสามารถในการแกปญหาที่ซับซอน       มีความคิด

สรางสรรค สามารถทำงานรวมกับผูอ่ืน ไดรับการพัฒนาทักษะดานภาษา ศิลปะ ทักษะดานดิจิทัล และมี

ความสามารถในการใชเทคโนโลยีที่สอดคลองกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ ไดรับการพัฒนา

ทักษะในการวางแผนชีวิตละวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะการเรียนรูที่เชื่อมตอกับโลกการทำงาน สามารถ

เรียนรูทักษะอาชีพท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศและมีทักษะชีวิตที่สามารถอยูรวมและทำงาน

ภายใตสังคมที่เปนพหุวัฒนธรรม ไดรับการสงเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยที่เชื่อมตอกัน

ระหวางระบบสาธารณะสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพื่อเสริมสรางศักยภาพดานความฉลาดทางเชาว

ปญญาและความฉลาดทางอารมณของวัยเรียน/วัยรุน รวมทั้งสรางความอยากรูอยากเห็นและสรางแรงจูงใจใฝ

สัมฤทธิ์  

 (2) แผนยอยของแผนแมบทฯ การพัฒนาชวงวัยเรียน/วัยรุน 

  ชวงวัยเรียน/วัยรุน ปลูกฝงความเปนคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะความสามารถ

ความสามารถที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่  21 โดยเฉพาะทักษะดานการคิดวิเคราะห สังเคราะห 

ความสามารถในการแกปญหาที่ซับซอน มีภูมิคุมกันตอปญหาหรืออาชญากรรมตาง ๆ มีความคิดสรางสรรค            

มีความสามารถในการทำงานรวมกับผูอื่นมีความยืดหยุนทางความคิด รวมถึงทักษะดานภาษา ศิลปะ และ

ความสามารถในการใชเทคโนโลยี และไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพสอดคลองกับความสามารถ ความ

ถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรูเพื่อการวางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสม

ในแตละชวงวัยและนำไปปฏิบัติได ตลอดจนการพัฒนาทักษะการเรียนรูท่ีเชื่อมตอกับโลกการทำงาน รวมถึง

ทักษะอาชีพท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ มีทักษะชีวิต สามารถอยูรวมและทำงานกับผูอื่นได

ภายใตสังคมท่ีเปนพหุวัฒนธรรม ซึ่งหากมีการออกแบบกระบวนการเรียนรู และมีหลักสูตรการศึกษาที่เอ้ือตอ



 
 

ทักษะชีวิต มีการเสริมสรางประสบการณชีวิต ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพในหลักสูตร และสรางการมีงานทำ

ของวัยเรียน/วัยรุน จะชวยใหการพัฒนาเด็กและเยาวชนบังเกิดผลสัมฤทธิ์ได 

 แนวทางการพัฒนา  

สงเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยที่เชื่อมตอกันระหวางระบบสาธารณสุข

กับโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพื่อเสริมสรางศักยภาพดานความฉลาดทางเชาวปญญา และความฉลาดทาง

อารมณ ตลอดจนภูมิคุมกันดานตาง ๆ ในการดำเนินชีวิตของกลุมวัยเรียน/วัยรุน 

 เปาหมายของแผนยอย 

                  วัยเรียน/วัยรุน มีความรูและทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถวน รูจักคิด วิเคราะห รักการเรยีนรู 

มีสำนึกพลเมอืง มีความกลาหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงาน

รวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีข้ึน 

 การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ  

        วัยเรียน/วัยรุน ตามกลุมเปาหมาย มีจิตสำนึกในความเปนคนดี มีวินัย สามารถพัฒนาทักษะ

ความสามารถที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะทักษะดานการคิดวิเคราะห สังเคราะห มี

ความสามารถในการแกปญหาที่ซับซอนมีภูมิคุมกันตอปญหาหรอือาชญากรรมตาง ๆ มีความคิดสรางสรรค มี

ความสามารถในการทำงานรวมกับผูอ่ืน มีความยืดหยุนทางความคดิ รวมถึงทักษะดานภาษา ศิลปะ และความ

สามาถในการใชเทคโนโลยี และไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพสอดคลองกับความสามารถ ความถนัดและ

ความสนใจ รวมถึงการวางพื้นฐานเรียนรูเพื่อการวางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะในแตละชวงวัย

และนำไปปฏิบัติได ตลอดจนการพัฒนาทักษะการเรียนรูที่เชื่อมตอกับโลกการทำงาน รวมถึงทักษะอาชีพที่

สอดคลองกับความตองการของประเทศ มีทักษะชีวิต สามารถอยูรวมและทำงานกับผูอ่ืนไดภายใตสังคมที่เปน

พหุวัฒนธรรม มีการออกแบบกระบวนการเรียนรู และมีหลักสูตรการศึกษาที่ เอื้อตอทักษะชีวิต มีการ

เสริมสรางประสบการณชีวิต ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพในหลักสูตร และสรางการมีงานทำของวัยเรียน/

วัยรุน จนทำใหการพัฒนาเด็กและเยาวชนบังเกิดผลสัมฤทธิ์ได 

 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 

  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป 

   เรื่องที่ 5  การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 

   ประเด็นปฏิรูป ที่ 2 ระบบความปลอดภัยและระบบสวัสดิการของผูเรียน 

  2) ขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 

   1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการวางแผนคณะทำงาน 

   2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Show & Share “ศูนยเรียนรูโรงเรียนตนแบบดาน
โภชนาการและโรงเรียนรอบรูดานสุขภาพ (Heath Literacy School : HLS)” 



 
 

   3. จัดประชุมคดัเลอืกโรงเรียนตนแบบนักเรยีนไทยสุขภาพดี ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา 

   4. จัดประชุมคดัเลอืกสงเสริมคัดเลือกโรงเรียนตนแบบอาหารกลางวันในโรงเรียน
ประถมศึกษา ระดับเขตพื้นที่ 

   5. จัดประชุมคดัเลอืกสงเสริมคัดเลือกโรงเรียนตนแบบพัฒนานวัตกรรมสุขภาวะที่ดี 
ระดับเขตพื้นที่ 

  3) กิจกรรม 

   1. จัดบริการการดูแลคุมครองนักเรยีน ทั้งในดานความปลอดภัย สุขภาพและ             
สวัสดิภาพ ครอบคลุมสถานศึกษา  

   2. สงเสริมสนับสนุนระบบการคุมครองนักเรียนใหมีประสิทธิภาพตอเน่ืองและยั่งยืน 

  4) เปาหมายกิจกรรม 
   1. นักเรยีนในสังกัดทุกคน 

   2. ครใูนสังกัดทุกโรงเรยีน 

   3. โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรยีน 

1.6  แผนระดับที่ 3 (ระบุชื่อ) 

1. จุดเนนกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 
จุดเนนท่ี 1 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

  พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพ่ือเปนเครื่องมือในการดำรงชีวิตและ 

สรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ 

 

2. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป 2565 

นโยบายท่ี 1  ดานความปลอดภัย 

1. สรางความตระหนักในการดูแลสุขภาวะของตนเอง และสามารถปรับตัวในภาวะ 

ชีวิตวิถีใหม (New Normal)  

2. เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและ 

พฤติกรรมอันพึงประสงค ดานสิ่งแวดลอมใหกับผูเรียนทุกคน 

แผนงาน  พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 

 



 
 

สวนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

        2.1  หลักการและเหตุผล 
     ปจจุบันปญหาสุขภาพที่เกิดจากพฤติกรรมการบริโภคและการใชชีวิตของคนไทยยังคงเปนปญหา

ใหญ ทั้งเรื่องการรับประทานอาหารที่ไมสมดุล ทานผักนอย ทานของหวานมาก และขาดการออกกำลังกาย  

ซึ่งการมีสุขภาพดี ถือเปนลักษณะอันพึงประสงคประการแรกของคนไทย  แตปจจุบันสถานการณปญหา

สุขภาพและการสาธารณสุขไดเปลี่ยนแปลงไปตามความกาวหนาทางเทคโนโลยี ทั้งนี้สาเหตุเนื่องมาจากการมี

พฤติกรรมสุขภาพที่ไมถูกตองของบุคคลตลอดจนปญหาสภาพแวดลอมทั้งทางกายภาพและทางสังคม ซึ่งนับวัน

แนวโนมของปญหาเหลานี้ยอมมีความรุนแรงข้ึน ดังนั้นเพื่อใหผูเรียนไดมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ี

ดี ซึ่งเปนการวางรากฐานดานสุขภาพใหเขมแข็งดวยการเตรียมความพรอมเพ่ือปองกันปญหาสุขภาพตั้งแต

แรกเริ่ม เพ่ือใหผูเรยีนสามารถเผชิญกับปญหาและสภาวการณที่คุกคามตอสุขภาพได 

            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 เปนหนวยงานหนึ่งที่จะตอง 

พัฒนาสุขภาพนักเรียน จึงไดจัดทำโครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีรางกายแข็งแรง 

จิตใจสมบูรณ มีความสุข  มีสติปญญาเฉลียวฉลาด และเปนคนดี ซึ่งเปนสิ่งสำคัญและจำเปนอยางย่ิง  เพราะ

สุขภาพของพลเมืองทุกวัย เปนตัวชี้วัดถึงศักยภาพของพลเมืองทั้งประเทศ ซึ่งสงผลตอการพัฒนาประเทศให

เจริญ และมั่นคง ประชาชนมีความสุข 

2.2 วัตถุประสงค 
2.2.1    เพ่ือใหผูเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกกำลังกายสม่ำเสมอ 

2.2.2 เพื่อใหผูเรียนมีนำ้หนัก สวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ  

2.2.3 เพื่อใหผูเรียนปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงตอความ 
รุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ  และปญหาทางเพศ 

2.2.4 เพื่อใหนักเรียนมีรางกายแข็งแรง เจริญเติบโตสมวัย จิตใจสดชื่น ดีงาม พรอมทีจ่ะเฝา 

ระวังสุขภาพของตนเอง ใหมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงคและนำไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนแกตนเอง                    

เพื่อนและครอบครัว 

     2.2.5  เพ่ือใหผูเรียนเห็นคุณคาในตนเอง มีความม่ันใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม  

เพื่อใหผูเรียนมีมนุษยสัมพันธทีด่ีและใหเกียรติผูอ่ืน 

     2.2.6 เพื่อใหโรงเรียนไดพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนใหเด็กมีพฤติกรรมทางดานสุขภาวะ 

ที่ถูกตอง และปฏิบัติเปนประจำทั้งที่โรงเรยีนและที่บาน 

   2.3  เปาหมาย 

2.3.1 โรงเรียนในสังกัดเปนโรงเรียนตนแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

2.3.2 โรงเรียนในสังกัดเปนโรงเรีนตนแบบอาหารกลางวัน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

2.3.3. โรงเรยีนในสังกัดเปนโรงเรีนตนแบบพัฒนานวัตกรรมเพ่ือสุขภาวะท่ีดี ระดับเขตพ้ืนที่ 

การศึกษา 

 



 
 

2.3.4 นักเรียนในสังกัดสามารถปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงตอ 

ความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ  และปญหาทางเพศ 
2.3.5 นักเรียนในสังกัดมีสุขนิสัยในการดแูลสุขภาพ และออกกำลังกายสม่ำเสมอ มีน้ำหนัก สวนสูง  

และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑเพศ มีความม่ันใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม และใหเกียรติผูอ่ืน มี
มนุษยสัมพันธที่ดีตอเพ่ือน ครู และผูอื่น 

2.4  ผลผลิต ผลลัพธ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

2.4.1 ผลผลิต (Output) 

1. โรงเรียนตนแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ 

2. โรงเรียนตนแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี ระดับประเทศ 

3. โรงเรียนตนแบบดานโภชนาการและโรงเรียนรอบรูดานสุขภาพ 

   2.4.2   ผลลัพธ (Outcome) 

1. โรงเรียนตนแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ 

2. โรงเรียนตนแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี ระดับประเทศ 

3. โรงเรียนตนแบบดานโภชนาการและโรงเรยีนรอบรูดานสุขภาพ 

   2.5  ดัชนีช้ีวัดความสำเร็จ (KPIs) 

    2.5.1   เชิงปริมาณ 

2.5.1.1 ผูเรียนรอยละ  80 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกกำลังกายสม่ำเสมอ 

2.5.1.2 ผูเรียนรอยละ  80 มีนำ้หนัก สวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ   

2.5.1.3 ผูเรียนรอยละ  80 สามารถปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและหลีกเลี่ยง 

สภาวะท่ีเสี่ยงตอความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ  และปญหาทางเพศ 

2.5.1.4 ผูเรียนรอยละ  80 มีรางกายแข็งแรง เจริญเติบโตสมวัย จิตใจสดชื่น ดีงาม  

พรอมที่จะเฝาระวังสุขภาพของตนเอง ใหมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงคและนำไปประยุกตใชใหเกิด

ประโยชนแกตนเองเพ่ือนและครอบครัว   

2.5.1.5  ผูเรียนรอยละ  80 เห็นคุณคาในตนเอง มีความมั่นใจ กลาแสดงออก 

อยางเหมาะสม   

2.5.1.6 ผูเรียนรอยละ  80 มีมนุษยสัมพันธท่ีดีและใหเกียรติผูอ่ืน 

2.5.1.7 ผูเรียนรอยละ 70 สามารถเปนตนแบบในการพัฒนาพฤติกรรมทางสุขภาวะ 

2.5.1.8 รอยละ 70 สพป.มหาสารคาม เขต 2 มีโรงเรยีนตนแบบอาหารกลางวัน ระดับเขต 

พ้ืนที่การศึกษา 

2.5.1.9 รอยละ 70 สพป.มหาสารคาม เขต 2 มีโรงเรยีนตนแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี  

ระดับเขตพื้นที่การศึกษาเพ่ิมขึ้น และมีภาคีเครือขายที่มีประสิทธิภาพ 

 



 
 

     2.5.2  เชิงคุณภาพ 

   นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกกำลังกายสม่ำเสมอ มีน้ำหนัก สวนสูง และมี

สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ ปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและหลีกเลี่ยงสภาวะท่ีเสี่ยงตอความรุนแรง 

โรคภัย อุบัติเหตุและปญหาทางเพศ มีความมั่นใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม และใหเกียรติผูอ่ืน มีมนุษย

สัมพันธที่ดีตอเพ่ือน คร ูและผูอื่น    

   2.6  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

2.6.1 การบูรณาการคณุภาพการศึกษา ควบคูไปกับการมีสุขภาพดีของนักเรียนและชุมชน 

2.6.2 นักเรียนไดเรียนรูวิถีชีวิตในการมีพฤติกรรมสุขภาวะที่ดี เพ่ือดูแลตนเอง และผูอื่น 

        2.6.3  โรงเรียนพัฒนาโครงการโรงเรยีนสงเสริมสุขภาพใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

   2.7  กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 

  2.7.1 นักเรียนในสังกัดทุกคน 

  2.7.2 ครูในสังกัดทุกโรงเรียน 

  2.7.3 โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรยีน 

  2.8 ระยะเวลาดำเนินโครงการ ...........1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565..................... 

 2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินงบประมาณ 

       วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ ……100,000……….บาท 

2.9.1 กิจกรรมและการดำเนินการ 

ท่ี กิจกรรมและการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผูรับผิดชอบ สถานที่ 
 - สงเสริมคดัเลือกโรงเรียนตนแบบ

นักเรียนไทยสุขภาพดี ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศกึษา 

มกราคม  –  

กันยายน 2565 

นางชไมพร ทิพยสิงห หองประชุม 1 

สพป.มค.2 

 สงเสริมคัดเลือกโรงเรียนตนแบบอาหาร

กลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ระดับ

เขตพื้นที่ 

มกราคม  –  

กันยายน 2565 

นางชไมพร ทิพยสิงห หองประชุม 1 

สพป.มค.2 

 - กิจกรรม Show & Share               

“ศูนยเรียนรูโรงเรยีนตนแบบดาน

โภชนาการและโรงเรียนรอบรูดานสุขภาพ 

(Heath Literacy School : HLS)” 

พฤษภาคม –  

กันยายน  2565 

 

นางชไมพร ทิพยสิงห หอประชุม 

สพป.มค.2 

 

 

 



 
 

2.9.2 รายละเอียดการใชงบประมาณ งบประมาณทั้งสิ้น 100,000 บาท โดยมีรายละเอียดการใชจาย ดังนี้  
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก รวม 

ตอบ
แทน 

ใชสอย วัสดุ รวม งบประมาณ  

1 สงเสริมคัดเลือกโรงเรียนตนแบบ

นักเรียนไทยสุขภาพดี ระดับเขตพื้นที่

การศึกษา 

  - คาอาหารกลางวัน 6 คน x 120 

บ.  X 1 วัน 

  - คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม            

6 คน x 35 บ. X 2 มื้อ X 1 วัน 

  - คาตอบแทนคณะกรรมการ 6 คน        

x 500 บ.  X 1 วัน 

  - คาโลรางวัล/เกียรตบิัตร 

 

 

 

 

 

 

 

3,000 

 

 

 

720 

 

420 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,500 

8,640   

2 สงเสรมิคัดเลือกโรงเรียนตนแบบ

อาหารกลางวันในโรงเรียน

ประถมศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่ 

- คาอาหารกลางวัน 6 คน x 120 บ.  

X 1 วัน 

  - คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม             

6 คน x 35 บ. X 2 มื้อ X 1 วัน 

  - คาตอบแทนคณะกรรมการ 6 คน  

x 500 บ.  X 1 วัน 

  - คาโลรางวัล/เกียรติบัตร 

 

 

 

 

 

 

 

3,000 

 

 

 

720 

 

420 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,500 

8,640   

3 กิจกรรม Show & Share “ศูนย

เรียนรูโรงเรียนตนแบบดาน

โภชนาการและโรงเรยีนรอบรูดาน

สุขภาพ (Heath Literacy School : 

HLS)” 

3.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 

    - คาอาหารกลางวัน 15 คนX 

120 บ.X 1 มื้อ 

    - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 15 

คน X35 บ.X2 มื้อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,800 

 

1,050 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82,720   



 
 

3.2 รุนท่ี 1  จำนวน  135 คน 

อ.วาปปทุม และ อ.นาเชือก 

- คาอาหาร 135คน×120บาท×1มื้อ 

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 135คน 

×35บาท×2 มื้อ 

- คาตอบแทนวิทยากร 5 คน × 6ชม. 

×600บ. X 1 วัน 

3.3 รุนที่ 2  จำนวน  127  คน 

อ.พยัคฆภูมิพิสัย อ.นาดูน และอ.ยาง

สีสุราช 

- คาอาหาร 127คน×120บาท×1มื้อ 

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 127คน 

×35บาท×2 มื้อ 

- คาตอบแทนวิทยากร 6 คน × 6ชม.     

× 600บ. X 1 วัน 

- คาวัสดุ อุปกรณ เอกสารแบบ

ประเมินและ  สรุปรายงานผล

โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

14,400 

 

 

 

 

 

 

 

 

14,400 

 

 

 

 

15,200 

8,890 

 

 

 

 

 

 

 

14,400 

8,400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,180 

 รวมทั้งสิ้น 34,800 52,020 13,180 100,000   

(ขออนุมัติถัวจายทุกรายการ) 
 

2.9.3 แผนการใชจายเงินงบประมาณ (ไตรมาส) 

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 

1/2565 

ไตรมาสที่ 

2/2565 

ไตรมาสที่ 

3/2565 

ไตรมาสท่ี 

4/2565 

1. สงเสริมคดัเลือกโรงเรียนตนแบบ

นักเรียนไทยสุขภาพดี ระดับเขตพ้ืนที่

การศกึษา 

  8,640  8,640 

2. สงเสริมคัดเลือกโรงเรียนตนแบบ

อาหารกลางวันในโรงเรยีนประถมศึกษา 

ระดับเขตพ้ืนท่ี 

  8,640  8,640 



 
 

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 

1/2565 

ไตรมาสที่ 

2/2565 

ไตรมาสที่ 

3/2565 

ไตรมาสท่ี 

4/2565 

4.กิจกรรม Show & Share “ศูนย

เรียนรูโรงเรยีนตนแบบดานโภชนาการ

และโรงเรียนรอบรูดานสุขภาพ (Heath 

Literacy School : HLS)” 

   82,720 82,720 

รวม 
  17,280 82,720 100,000 

 

 



 
 

โครงการ   การตรวจสอบภายใน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

สนองนโยบายระดับ สพฐ. ยุทธศาสตรขอที่/ดานที่.1..ดานความปลอดภัย 

แผนงาน (ชื่อแผนงบประมาณ)...พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย......    

ลักษณะโครงการ  โครงการตอเนื่อง 

งบประมาณ…133,800...บาท  แหลงงบประมาณ  สพฐ.                                                       

ระยะเวลาดำเนินการ  ปงบประมาณ 2565 เดือน…ตุลาคม..พ.ศ. ..2564. ถึง เดือน…กันยายน…พ.ศ…2565

หนวยงานรับผิดชอบ หนวยตรวจสอบภายใน……. สพป. มหาสารคาม เขต 2............ 

ผูติดตอประสานงาน (contact person) 

ชื่อ - นามสกุล.......นาย  พชร  พรหมจันทร ..............  โทรศัพท........061-3632555....................             
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สวนที่  1  ความเช่ือมโยง ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ 

 1.1  ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับที่ 1) 

 1)   ยุทธศาสตรชาติ ดาน การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

(1) เปาหมาย ภาครัฐมีความโปรงใส  ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ                                   

             (2) ประเด็นยุทธศาสตร  ภาครัฐมีความโปรงใส  ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

ทุกภาคสวนรวมตอตานการทุจริต 

(3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ  โครงการนี้จะชวยสงเสริมใหบุคลากร   

ภาครฐัยึดม่ันในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตยสุจรติในการปฏิบัติหนาที่สงผลใหการปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพ 

1.2  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับที่ 2) 

   1)   แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 (1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 

 เปาหมายที่ ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ โครงการนี้ สงเสริมการจัดการเรียนรู 

เก่ียวกับวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตยสุจริต 

   (2) แผนยอยของแผนแมบทฯ การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 แนวทางการพัฒนา โครงการนี้ สงเสริมใหมีการปลูกฝงวัฒนธรรมและ 

พฤติกรรมซื่อสัตยสุจรติ 



 
 

 เปาหมายของแผนยอย ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตยสุจริต 

 การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ โครงการนี้ สงเสริมใหมีการ 

พัฒนานวัตกรรมเทคนิคการเรียนการสอนการปองกันและปราบปรามการทุจริต

สำหรับนักเรยีน พัฒนาผูนำเยาวชนตอตานการทุจริต พัฒนานวัตกรรมการสรางเครือขายและการมีสวนรวมใน

การตอตานการทุจริตและพัฒนาผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารงานที่มีธรรมาภิบาล 

ซื่อสัตย สุจริตและปองกันการทุจริตทุกรูปแบบ 

 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 

  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป การปฏิรูปกลไกและระบบผลิต คัดกรอง และพัฒนาผูประกอบ 

วิชาชีพครแูละอาจารย 

  2) ขั้นตอนการดำเนินงาน ขออนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน  ดำเนินการปฏิบัติการ 

ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน โดยหนวยรับตรวจเปนโรงเรียนในสังกัด รายงานผล
การตรวจสอบและติดตามผล พรอมทั้งใหบริการคำปรึกษา ใหความรูแกขาราชการครแูละบุคลากรผูประกอบ
วิชาชีพ รวมท้ังประเมินผลจากการนำไปปฏิบัติงานจริงในสถานศกึษา 

  3) กิจกรรม พัฒนาและเสริมสรางศกัยภาพครู 

  4) เปาหมายกิจกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพครูใหมีความพรอมในการจัดการเรียนการสอน   
สอดรับกับทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 

 1.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

  1) วัตถุประสงคท่ี 1.1 เพ่ือวางรากฐานใหคนไทยเปนคนที่สมบูรณ มีคุณธรรมจริยธรรม มี 

ระเบียบวินัย คานิยมที่ดี มีจิตสาธารณะและมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี 
ครอบครัวอบอุน ตลอดจนเปนคนเกงที่มีทักษะความรูความสามารถและพัฒนาตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต 

  2) เปาหมายรวมท่ี 2.1 คนไทยมีคุณลกัษณะเปนคนไทยที่สมบูรณ มีวินัย มีทัศนคติและ 

พฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเปนพลเมืองตื่นรู มีความสามารถในการ
ปรับตัวไดอยางรูเทาทันสถานการณ มีความรับผิดชอบและทำประโยชนตอสวนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มี
ความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มวีิถีชีวิตท่ีพอเพียงและมีความเปนไทย 

    เปาหมายรวมที่ 2.6 มีระบบบริหารจัดการภาครฐัที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส 
ตรวจสอบได กระจายอำนาจและมีสวนรวมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการใหบริการ ซึ่งภาคเอกชน
ดำเนินการแทนไดดีกวาลดลง เพ่ิมการใชระบบดิจิทัลในการใหบริการ ปญหาคอรรัปชั่นลดลง และการบริหาร
จัดการองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่อิสระมากข้ึน โดยอันดับประสิทธิภาพภาครฐัท่ีจัดทำโดยสถาบันการ
จัดการนานาชาติและดัชนีการรบัรูการทุจริตดีข้ึน รวมถึงมีบุคลากรภาครฐัที่มีความรูความสามารถและปรับตัว
ไดทันกับยุคดจิิทัลเพิ่มข้ึน 

  3) ยุทธศาสตรที่ 1. เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

      (3.1) เปาหมายระดับยุทธศาสตรที่ .1.คนไทยสวนใหญมีทศันคติและพฤติกรรมตามบรรทดั
ฐานที่ดีของสังคมเพ่ิมขึ้น  



 
 

  (3.2) แนวทางการพัฒนาที่ .1.ปรบัเปลี่ยนคานิยมคนไทย ใหมีคณุธรรม จริยธรรม มี
วินัย จิตสาธารณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงค โดยสงเสริมใหมีการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยมและการ
เสริมสรางจิตสาธารณะและการเปนพลเมืองที่ดีแกผูเรียนและบุคลากรที่เกี่ยวของ 

  4) ยุทธศาสตรที่ 6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ                
      (4.1) เปาหมายระดับยุทธศาสตรที่.3.ภาครัฐมีความโปรงใส  ปลอดภารทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

 (4.2) แนวทางการพัฒนาที่.1.ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ      

ปลูกฝงใหคนไทยไมโกง    

 1.5  นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ 

1) นโยบายความมั่นคงแหงชาติที่ 9.เสริมสรางความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต 

2) แผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ รองรับนโยบายที่ 11.ประเด็นการเสริมสราง
ความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต 

3) เปาหมายเชิงยุทธศาสตร หนวยงานภาครฐัมีระบบปองกันและแกไขการทุจริตและ
ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตของหนวยงานภาครัฐ 

4) ตัวชี้วัด ดัชนีวัดการรับรูการทุจริตของประเทศไทย 

5) กลยุทธ รณรงคใหความรูแกทุกภาคสวนถึงภัยทุจริต เพ่ือสรางคานิยมตอตานและปฏิเสธ
การทุจริต 

1.6  แผนระดับที่ 3 (ระบุชื่อ) 

1. จุดเนนกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

    จุดเนนที่5 การพัฒนาการศกึษาเพื่อความมั่นคง 

       - เฝาระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดข้ึนกับผูเรียน 
    จุดเนนท่ี6  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

                 - ปฏิรปูองคการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพประสิทธิผล และความเปนเอกภาพของ
หนวยงาน  

       - ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศตางๆ ที่เปนอุปสรรคและ
ขอจำกัดในการดำเนินงาน  โดยคำนึงถึงประโยชนของผูเรียนและประชาชน  ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการ
โดยรวม                          

                 - ยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ  (Integrity  and Transparency  Assessment  : ITA) ของหนวยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ 

       - พัฒนาระบบฐานขอมูลดานการศึกษา (Big  Data 

 

 



 
 

2. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป 2565 

    นโยบายที่ 1 ดานความปลอดภัย 

  พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยใหกับผูเรียน คร ูและบุคลากรทางการ

ศึกษาและสถานศกึษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการมีสุข

ภาวะที่ดีสามารถปรับตัวตอโรคอุบัตใิหม 

สวนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
  ตามหลักเกณฑกระทรวงการคลัง วาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการตรวจสอบ
ภายใน สำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 กำหนดให หนวยตรวจสอบภายใน

ของสวนราชการจัดทำและเสนอแผนการตรวจสอบภายในประจำปตอหัวหนาหนวยงานของรัฐกอนเสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนสุดทายของปงบประมาณ กรณีหนวยงานของรัฐไมมี
คณะกรรมการตรวจสอบใหข้ึนตรงตอหัวหนาหนวยงานของรัฐไปพลางกอน และตามมาตฐานการตรวจสอบ
ภายใน สำหรับหนวยงานของรัฐ ดานการปฏิบัติงาน เรื่องการวางแผนการตรวจสอบกำหนดใหจัดทำแผนการ
ตรวจสอบภายใน โดยนำผลการประเมินมาใชเปนขอมูลในการวางแผนการตรวจสอบประจำป ซึ่งเปน
กระบวนการสำคัญที่จะชวยใหการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 

หนวยตรวจสอบภายใน มีหนาที่ความรับผิดชอบการดำเนนิการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานดานการดำเนินงาน (Operational) ดานการบริหารจัดการ (Management) ดานการเงินการบัญชี 
(Financial) ดานการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ  คำสั่ งและมติคณะรัฐมนตรี 
(Compliance) ตลอดจน สอบทานระบบการควบคุมภายในของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 2 และโรงเรียนในสังกัดใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และใหคำปรึกษา แนะนำ ให

ความเห็นเก่ียวกับการดำเนินงานกิจกรรมตาง ๆ การปฏิบัติงานการเงิน การบัญชี การปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ รวมถึงใหคำปรึกษา แนะนำการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในแกผูตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืนในเครือขาย และพัฒนาระบบงานตรวจสอบ
ภายในตามมาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุน
ภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใหบรรลุตามวัตถุประสงค และเปาหมายที่กำหนด 
พรอมทั้ง สรางความเขมแข็งดานการตรวจสอบภายในใหสามารถดำเนินการตรวจสอบไดตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลังกำหนด ซ่ีงเปนปจจัยที่ชวยสนับสนุนใหการบริหารจัดการดานการเงิน การบัญชี
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งข้ึน 

 

  โครงการตรวจสอบภายในพรอมการจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.  

2565 หนวยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ไดวางแผนการ

ตรวจสอบภายในใหสอดรับกับแผนการตรวจสอบภายในประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครอบคลุมตามหนาท่ีรับผิดชอบ โดยยึดหลักตามมาตรฐานและหลักเกณฑ

การตรวจสอบภายใน และจรรยาบรรณการตรวจสอบภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ เพ่ือใชเปนแนวทางใน

การปฏิบัตงิาน ตลอดจน กำกับ ติดตาม การปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในใหสามารถปฏิบัติภารกิจตาง ๆ  

 



 
 

 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กำหนดภายใตจำนวนบุคลาการและทรัพยากรที่มี

จำกัด 
2.2 วัตถุประสงค 

2.2.1 เพ่ือใหกิจกรรมการตรวจสอบบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย สามารถชวยเหลือ สนับสนุน

การดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ใหบรรลุเปาหมายไดอยางมี

ประสิทธิภาพ        

               2.2.2 เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของหนวยตรวจสอบภายใน ใหสามารถปฏิบัติงาน  

ไดสำเร็จลุลวงตามเปาหมายที่กำหนด 

  2.2.3 เพ่ือติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหนวยรับตรวจในสังกัด การให 

คำปรึกษาที่เพ่ิมคุณคาในการปฏิบัติงาน ตลอดจนใหขอเสนอแนะ หรือแนวทางในการปรับปรุง แกไขการ

ปฏิบัติงานดานตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด 

  2.2.4 เพื่อพัฒนาและสรางความเขมแข็ง ในการปฏิบัติงานตรวจสอบแกผูตรวจสอบภายใน  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาใหมีประสิทธิภาพ สามารถสนับสนุนการบริหารงาน  การเงิน การ

บัญชีของโรงเรียนในสังกัดใหมีระบบการควบคุมการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสม รัดกุมและปฏิบัติงานไดถูกตอง         

 

2.3  เปาหมาย 

2.3.1  เพ่ือใหสวนราชการสามารถการควบคุมเงินที่อยูในความรับผิดชอบไดอยางครบถวน

และถูกตอง 

   2.3.2  เพ่ือใหการจัดทำระบบบัญชีเปนไปตามมาตรฐานเดียวกัน 

   2.3.3  เพ่ือใหสวนราชการมีการใชจายเงินเปนไปตามวัตถุประสงคของเงินที่ไดรับจัดสรร   

  2.4  ผลผลิต ผลลัพธ และดัชนีช้ีวัดความสำเร็จ 

2.4.1 ผลผลิต (Output) 

                   บุคลากรในหนวยรับตรวจมีความรูความเขาใจสามารถนำความรูดานการดำเนินการทาง

การเงิน บัญชี และพัสดุ ระเบียบกฎหมาย และการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงานและนำไปใชกับการ

ปฏิบัติงานและเปนแบบอยางแกสถานศึกษาอ่ืนได 

   2.4.2   ผลลัพธ (Outcome) 

                   บุคลากรในหนวยรับตรวจสามารถนำความรูจากการตรวจสอบและคำแนะนำนำไปเผยแพร

และดำเนินการเพ่ือเปนตนแบบในการพัฒนาใหกาวหนาเพื่อเปนสถานศึกษาตนแบบใหสถานศึกษาอ่ืนศึกษาดู

งานได 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 2.5  ดัชนีช้ีวัดความสำเร็จ (KPIs) 

 2.5.1 เชิงปริมาณ 

สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 

จำนวน 40 แหง   

2.5.2 เชิงคุณภาพ 

สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 

ที่ไดรับการตรวจสอบภายในการใชจายเงินอุดหนุนและการควบคุมการเงิน บัญชี 

พัสดุ มีประสิทธิภาพ และประสิทธผลในระดับผลสำเร็จ รอยละ 80 
 

 2.6  ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 หนวยรับตรวจในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษามหาสารคาม เขต2 

ปฏิบัติงานไดถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคบั และมตคิณะรัฐมนตรี รวมทั้ง 

มีระบบการควบคุมภายในท่ีรัดกุม สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุ

ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กำหนด 
 

        2.7  กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 

 บุคลากรของหนวยรับตรวจในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

มหาสารคาม เขต 2 

     2.8 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

        2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินงบประมาณ 

       วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ   133,800.- บาท 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.9.1 กิจกรรมและการดำเนินการ 
 

ท่ี กิจกรรมและการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผูรับผิดชอบ สถานที่ 
1 

 

 

เขารับการอบรมโครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการดานการตรวจสอบภายใน 

ประจำป พ.ศ.2565 

ตุลาคม  2564 

- 

กันยายน  2565 

นายพชร พรหมจันทร 

น.ส.อุบล มูลสมบัติ 

 

ผูจัดกำหนด 
สพฐ/

กรมบัญชีกลาง 

งานดานการตรวจสอบภายใน 

2 ตรวจสอบการใชจายคาสาธารณปูโภค

ของสวนราชการ(ตามนโยบายรัฐบาล) 

ตุลาคม  2564 - 

กันยายน  2565 

นายพชร พรหมจันทร 

น.ส.อุบล มูลสมบัติ 

ณ หนวยรับตรวจ 

 3 ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการเงินกู

เพื่อแกไขปญหาเศรษฐกิจและสังคมจาก

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (โครงการใหความชวยเหลือ

บรรเทาภาระคาใชจายดานการศึกษา

ในชวงการแพรระบาดของโรคโควิด-19) 

มกราคม  2565          

- 

กุมภาพันธ  2565 

นายพชร พรหมจันทร 

น.ส.อุบล มูลสมบัติ 

ณ หนวยรับตรวจ 

4 ติดตามตรวจสอบรวมทั้งใหคำปรึกษา

แนะนำการปฏิบัติงานแกโรงเรียนใน

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 

มกราคม  2565         

- 

สิงหาคม  2565 

นายพชร พรหมจันทร 

น.ส.อุบล มูลสมบัติ 

ณ หนวยรับตรวจ 

   
2.9.2 รายละเอียดการใชงบประมาณ งบประมาณทั้งสิ้น 133,800.-บาท โดยมี

รายละเอียดการใชจายดังน้ี  

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก รวม 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม งบประมาณ  

1 เขารับการอบรมโครงการอบรม

เชิงปฏิบัติการดานการตรวจสอบ

ภายใน ประจำป พ.ศ.2565 

 60,000.-  60,000.-   60,000.- 

2 คาใชจายเดินทางไปราชการ 

-  คาเบี้ยเลี้ยง 

(120 บาท x 3 คน x 80 วัน) 

-  คาน้ำมันเชื้อเพลิง 

(500 x 80 วัน) 

- คาวัสดุโครงการ 

 

28,800.- 

 

  

  

 

 

40,000.- 

 

5,000.- 

 

28,800.- 

 

40,000.- 

 

5,000.- 

 

  

 

  

 

28,800.- 

 

40,000.- 

 

5,000.- 

 รวมทั้งสิ้น 28,800.- 60,000.- 45,000.- 133,800.-  133,800 

หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวจายกันได 



 
 

 

2.9.3 แผนการใชจายเงินงบประมาณ (ไตรมาส) 

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 

1/2565 

ไตรมาสที่ 

2/2565 

ไตรมาสที่ 

3/2565 

ไตรมาสที่ 

4/2565 

1. เขารับการอบรมโครงการอบรม

เชิงปฏิบัติการดานการตรวจสอบ

ภายใน ประจำป พ.ศ.2565 

 

- 

 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

60,000 

2.ตรวจสอบการใชจายคา

สาธารณูปโภคของสวนราชการ

(ตามนโยบายรัฐบาล) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

3.ตรวจสอบการดำเนินงาน

โครงการเงนิกูเพื่อแกไขปญหา

เศรษฐกิจและสังคมจากการระบาด

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(โครงการใหความชวยเหลือ

บรรเทาภาระคาใชจายดาน

การศกึษาในชวงการแพรระบาด

ของโรคโควิด-19) 

 

- 

 

22,200 

 

- 

 

- 

 

22,200 

4. ติดตามตรวจสอบรวมทั้งให

คำปรึกษาแนะนำการปฏิบัติงานแก

โรงเรยีนในสังกัดสำนักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

มหาสารคาม เขต 2 

 17,200 13,760 20,640 51,600 

รวม 
 59,400 33,760 40,640 133,800.- 

 



-85- 

 

ขอมูลกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ 

แสดงถึงความสอดคลองเช่ือมโยงกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

 

นโยบายท่ี 2 ดานโอกาส 

      

ท่ี โครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1 ติดตามนักเรียนตกหลน นักเรียนที่มีแนวโนมออกกลางคัน และนักเรียนออก

กลางคัน  

     64,900  กลุมสงเสริมฯ       

รวม      64,900    

 



 
 

โครงการ   ติดตามนักเรียนตกหลน นักเรียนที่มีแนวโนมออกกลางคัน และนักเรียนออกกลางคัน 
 

สนองนโยบายระดับ สพฐ. ยุทธศาสตรดานที่ 2.ดานโอกาส ขอที่ 2.3 พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือเด็กและ

เยาวชนท่ีอยูในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อปองกันไมใหออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งชวยเหลือเด็กตกหลน

และเด็กออกกลางคันใหไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางเทาเทียมกัน 

แผนงาน (ชื่อแผนงบประมาณ) แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 

ลักษณะโครงการ  (ตอเนื่อง/ใหม)..................................................................... 

งบประมาณ  64,900  บาท  แหลงงบประมาณ งบ สพป.มหาสารคาม เขต 2 

ระยะเวลาดำเนินการ  ปงบประมาณ 2565 เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2564  ถึง เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2565 

หนวยงานรับผิดชอบ กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา           สพป. มหาสารคาม เขต 2 

ผูติดตอประสานงาน (contact person) 

ชื่อ – นามสกุล      นางวรัญชญา  ทอนเทพ                   โทรศัพท  090-2866655 

โทรสาร        043-798043                                      E-mail : waranchaya2529@gmail.com 
 

สวนที่  1  ความเช่ือมโยง ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ  

1.1  ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับที่ 1) 

 1)   ยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

     (1) เปาหมาย ที่ 1 สรางความเปนธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ 

     (2) ประเด็นยุทธศาสตร ที่ 1 การลดความเหลื่อมล้ำ สรางความเปนธรรมในทุกมิติ 

 -  สรางความเปนธรรมในการเขาถึงบริการสาธารณสขุและการศึกษาโดยเฉพาะ

สำหรับผูมีรายไดนอยและกลุมผูดอยโอกาส 

     (3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 

   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 รัฐตองดำเนินการ

ใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาเปนเวลา 12 ป ตั้งแตวัยกอนเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพโดย

ไมเก็บคาใชจาย และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 

มาตรา 18 กำหนดใหมีการศึกษาภาคบังคับ จำนวน 9 ป กำหนดใหผูปกครองสงเด็กที่มีอายุยางเขาปท่ีเจ็ด

จนถึงยางเขาปที่สิบหกเขาเรียนในสถานศึกษา เวนแตจะสอบไดชั้นปที่เกาของการศึกษาภาคบังคับ ดังนั้น 

การศึกษาภาคบังคับจึงมีความสำคัญยิ่งตอการวางรากฐานของบุคคลใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกายและ

จิตใจ สติปญญา ความรู คูคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยาง

มีความสุข และแผนพัฒนาการศึกษา 2560 - 2579 เนนใหความสำคัญกับการมีสวนรวมและการยอมรับกับ

ทุกภาคสวน ที่เก่ียวของอันจะสงเสริมใหการขับเคลื่อนแผนการศึกษาชาติไปสูการปฏิบัติประสบผลสำเร็จ และ



 
 

ไดกำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นโยบายที่ 4 : สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มี

คุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา มีเปาหมายใหผูเรียนทุกคนไดรับโอกาสและความ

เสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  

 ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเปาหมายการ

พัฒนาที่สำคัญท่ีใหความสำคัญการดึงเอาพลังงานของภาคสวนตางๆ ท้ังภาคเอกชนประชาสังคม ชุมชน

ทองถิ่น มารวมขับเคล่ือน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการรวมคิดรวมทำเพื่อสวนรวม การ

กระจายอำนาจและความรับผิดชอบไปสูกลไลบริหารราชการแผนดินในระดับทองถิ่น การเสริมสรางความ

เขมแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพรอมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ 

เศรษฐกิจ และสภาพแวดลอมใหเปนประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึงตนเองและทำประโยชนแกครอบครัว 

ชุมชน และสังคมใหนานที่สุด โดยรัฐใหหลักประกันการเขาถึงบริการและสวัดสดิการที่มีคุณภาพอยางเปน

ธรรมและทั่วถึง 

ประกอบกับสภาพปจจุบัน เด็กในวัยเรียนมีแนวโนมที่จะออกกลางคัน และออกกลางคนั

สูงขึ้น ดังนั้น สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 จึงไดจัดทำโครงการติดตาม

นักเรียนที่มีแนวโนมออกกลางคนั และนักเรียนออกกลางคัน ปการศกึษา 2564 ขึ้น 

 1.2  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับที่ 2) 

  1)   แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

 เปาหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ 

 ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

1. สรางความเปนธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ 

 การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ 

วัยเรียน/วัยรุน ไดรับการพัฒนาทักษะความสามารถที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษท่ี 

21  โดยเฉพาะทักษะดานการคิดวิเคราะห สังเคราะห ความสามารถในการแกปญหาที่ซับซอน มีความคิด

สรางสรรค สามารถทำงานรวมกับผูอ่ืน ไดรับการพัฒนาทักษะดานภาษา ศิลปะ ทักษะดานดิจิทัล และมี

ความสามารถในการใชเทคโนโลยีที่สอดคลองกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ ไดรับการพัฒนา

ทักษะในการวางแผนชีวิตละวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะการเรียนรูที่เชื่อมตอกับโลกการทำงาน สามารถ

เรียนรูทักษะอาชีพท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศและมีทักษะชีวิตที่สามารถอยูรวมและทำงาน

ภายใตสังคมที่เปนพหุวัฒนธรรม ไดรับการสงเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยที่เชื่อมตอกัน

ระหวางระบบสาธารณะสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพื่อเสริมสรางศักยภาพดานความฉลาดทางเชาว

ปญญาและความฉลาดทางอารมณของวัยเรียน/วัยรุน รวมทั้งสรางความอยากรูอยากเห็นและสรางแรงจูงใจใฝ

สัมฤทธิ์ 

 



 
 

 (2) แผนยอยของแผนแมบทฯ แผนยอยการพัฒนาชวงวัยเรียน/วัยรุน 

 แนวทางการพัฒนา  

1. จัดใหมีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะ

ทักษะดานการคดิวิเคราะห สังเคราะห ความสามารถในการแกปญหาที่

ซับซอน ความคิดสรางสรรค การทำงานรวมกับผูอ่ืน 

2. จัดใหมีการพัฒนาทักษะดานภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช

เทคโนโลยีที่สอดคลองกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ 

3. จัดใหมีการพัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงนิ ตลอดจน

ทักษะที่เชื่อมตอกับโลกการทำงาน 

4. จัดใหมีพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ การ

บมเพาะการเปนนักคิด นักนวัตกร และเปนผูประกอบการใหม รวมทั้ง

ทักษะชีวิตท่ีสามารถอยูรวมและทำงานภายใตสังคมที่เปนพหุวัฒนธรรม 

5. สงเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยที่เชื่อมตอกัน

ระหวางระบบสาธารณสุขกับโรงเรยีนหรอืสถานศึกษา เพื่อเสรมิสราง

ศักยภาพดานความฉลาดทางเชาวปญญา และความฉลาดทางอารมณ 

ตลอดจนภูมิคุมกันดานตางๆ ในการดำเนินชีวิตของกลุมวัยเรียน/วัยรุน 

 เปาหมายของแผนยอย  

 วัยเรยีน/วัยรุน มีความรูและทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถวน รูจักคิดวิเคราะห 

รักการเรียนรู มีสำนึกพลเมือง มีความกลาหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร

และทำงานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีข้ึน 

 การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ  

วัยเรียน/วัยรุน ตามกลุมเปาหมาย มีจิตสำนึกในความเปนคนดี มีวินัย สามารถ

พัฒนาทักษะความสามารถท่ีสอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะดานการคิดวิเคราะห 

สังเคราะห มีความสามารถในการแกปญหาท่ีซับซอนมีภูมิคุมกันตอปญหาหรืออาชญากรรมตางๆ มีความคิด

สรางสรรค มีความสามารถในการทำงานรวมกับผูอื่น มีความยืดหยุนทางความคิด รวมถึงทักษะดานภาษา 

ศลิปะ และความสามาถในการใชเทคโนโลยี และไดรับการพัฒนาเต็มตามศกัยภาพสอดคลองกับความสามารถ 

ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐานเรียนรูเพ่ือการวางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะ

ในแตละชวงวัยและนำไปปฏิบัติได ตลอดจนการพัฒนาทักษะการเรียนรูท่ีเชื่อมตอกับโลกการทำงาน รวมถึง

ทักษะอาชีพท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ มีทักษะชีวิต สามารถอยูรวมและทำงานกับผูอ่ืนได

ภายใตสังคมที่เปนพหุวัฒนธรรม มีการออกแบบกระบวนการเรียนรู และมีหลักสูตรการศึกษาที่เอ้ือตอทักษะ



 
 

ชีวิต มีการเสริมสรางประสบการณชีวิต ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพในหลักสูตร และสรางการมีงานทำของวัย

เรยีน/วัยรุน จนทำใหการพัฒนาเด็กและเยาวชนบังเกิดผลสัมฤทธิ์ได 

 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 

  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป  

   เรื่อง การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

   ประเดน็การปฏิรูป เพ่ือดำเนินการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

   

  2) ขั้นตอนการดำเนินงาน 

   2.1 สำรวจจำนวนนักเรียนท่ีออกกลางคันและมีแนวโนมวาจะออกกลางคันในป
การศึกษา 2564  
   2.2 แตงตั้งคณะกรรมการฯ 

   2.3 ประชุมคณะกรรมการออกติดตามนักเรียนที่ออกกลางคันและมีแนวโนมวาจะ
ออกกลางคนั ที่สำรวจได 

   2.4 ออกติดตามนักเรียนท่ีออกกลางคนัและมีแนวโนมวาจะออกกลางคนั ที่สำรวจ
พบ (ออกติดตามนักเรียน ทั้ง 5 อำเภอ ) 

   2.5 สรุปผลการดำเนินงาน 

 

 3) กิจกรรม 

  1. สงเสริมโอกาสและพัฒนาคุณภาพนักเรยีน เพ่ือบรรเทาอุปสรรคการเรียนของนักเรียน
ยากจนพิเศษและยากจนใหมีความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาจนสำเร็จการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและตาม
ศกัยภาพ 

  2. เสริมสรางรากฐานเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิตเพ่ือเตรียมความพรอมเด็กเล็กกอนเขาสูระบบ
การศกึษา 

  3. สงเสริมโอกาสทางการศึกษาดานอาชีวศึกษาและสรางครรูุนใหมสำหรับพ้ืนที่หางไกล 

  4. สนับสนุนใหเดก็เยาวชนนอกระบบการศึกษากลับเขาสูระบบการศึกษาและพัฒนาทักษะ
อาชีพ 

  5. สงเสริมการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู 

  6. พัฒนาองคความรูเพ่ือการจัดการเชิงระบบเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

  7. สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวน เพ่ือสรางสังคมแหงโอกาสและความเสมอภาคทาง
การศกึษาทั้งในและตางประเทศ 

 



 
 

  4) เปาหมายกิจกรรม 

    4.1 สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 221 โรงเรยีน 

    4.2 นักเรียนทุกกลุม กลุมปกติ กลุมเสี่ยง กลุมมีปญหา ไดรับการดูแลชวยเหลือ 

   4.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  

 1.4  แผนระดับท่ี 3 การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

1. จุดเนนกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564  
จุดเนนท่ี 4. การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

  - พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการเรยีนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรยีนรู 

  - ศึกษาและปรบัปรุงอัตราเงนิอุดหนุนคาใชจายตอหัวในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ใหสอดคลองกับสภาพเศรษกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 

  - ระดมสรรพกำลังเพ่ือสงเสริมสนับสนุนโรงเรียนนำรองพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา
เพ่ือลดความเหลือ่มล้ำทางการศึกษาใหสอดคลองพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศกึษา 
พ.ศ. 2562 

   

2. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป 2565 

นโยบายท่ี 2. ดานโอกาส 

สงเสรมิและพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือเด็กและเยาวชนกลุมเสี่ยง ที่จะออกจากระบบ

การศกึษา เด็กตกหลน เด็กออกกลางคัน (6-14 ป) เด็กพิการ และผูดอยโอกาส ไดรบัโอกาสทางการศึกษาที่มี

คุณภาพ จนจบการศึกษาภาคบังคับ และไดรับการพัฒนาดานทักษะอาชีพตามความถนัด พี่งพาตนเองไดอยาง

มีศักดิ์ศรีความเปนมนษุย บนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

สวนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 

   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 รัฐตองดำเนินการใหเด็ก

ทุกคนไดรับการศึกษาเปนเวลา 12 ป ตั้งแตวัยกอนเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพโดยไมเก็บ

คาใชจาย และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 18 

กำหนดใหมีการศึกษาภาคบังคับ จำนวน 9 ป กำหนดใหผูปกครองสงเด็กที่มีอายุยางเขาปที่เจ็ดจนถึงยางเขาป

ที่สิบหกเขาเรียนในสถานศึกษา เวนแตจะสอบไดชั้นปที่เกาของการศึกษาภาคบังคับ ดังนั้น การศึกษาภาค

บังคับจึงมีความสำคัญย่ิงตอการวางรากฐานของบุคคลใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ สติปญญา 

ความรู คูคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข และ

แผนพัฒนาการศึกษา 2560 - 2579 เนนใหความสำคัญกับการมีสวนรวมและการยอมรับกับทุกภาคสวน ที่

เก่ียวของอันจะสงเสริมใหการขับเคลื่อนแผนการศึกษาชาติไปสูการปฏิบัติประสบผลสำเร็จ และไดกำหนดทิศ

ทางการพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน นโยบายที่ 4 : สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มี

มาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำทางการศกึษา มีเปาหมายใหผูเรียนทุกคนไดรับโอกาสและความเสมอภาคใน

การเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ประกอบกับสภาพปจจุบัน เด็กในวัยเรียนมีแนวโนมที่จะออกกลางคัน และ

ออกกลางคันสูงขึ้น ดังนั้น สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 จึงไดจัดทำโครงการ

ติดตามนักเรียนที่มีแนวโนมออกกลางคัน และนักเรียนออกกลางคนั ปการศึกษา 2564 ขึ้น 

 

2.2 วัตถุประสงค 

   2.2.1 เพ่ือสงเสรมิ สนับสนุนใหนักเรียนที่มีแนวโนมวาจะออกกลางคนั และนักเรียนท่ีออก

กลางคัน ปการศึกษา 2564 ไดกลับเขามาเรียนตอจนจบการศึกษาภาคบังคับ ทั้งในระบบและนอกระบบ

โรงเรียน  

   2.2.2 เพ่ือลดอัตราการออกกลางคันของนักเรียน และนักเรียนที่มีแนวโนมวาจะออกกลางคัน 

ปการศึกษา 2564  

   2.2.3 เพ่ือสงเสริม สนับสนุนใหนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ทุกคนไดเขาเรียนตอจน

จบการศึกษาภาคบังคับ  
 

 2.3  เปาหมาย 

   2.3.1  สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 221 โรงเรยีน 

   2.3.2  นักเรียนทุกกลุม กลุมปกติ กลุมเสี่ยง กลุมมีปญหา ไดรับการดูแลชวยเหลือ 

 

 



 
 

       2.4  ผลผลิต ผลลัพธ และดัชนีช้ีวัดความสำเร็จ 

2.4.1 ผลผลิต (Output) 

       1. นักเรียนตกหลน นักเรียนที่มีแนวโนมวาจะออกกลางคัน และนักเรียนที่ออกกลางคัน  

ปการศกึษา 2564 ไดกลับเขามาเรียนตอจนจบการศึกษาภาคบังคับ ท้ังในระบบและนอกระบบโรงเรียน  

       2. ลดอัตราการออกกลางคันของนักเรียน และลดอัตราของนักเรียนท่ีมีแนวโนมวาจะออก

กลางคัน ปการศึกษา 2564  

       3. นักเรียนที่จบชั้นประถมศกึษาปที่ 6 ทุกคนไดเขาเรียนตอจนจบการศึกษาภาคบังคับ  

   2.4.2   ผลลัพธ (Outcome) 

           นักเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาใหเปนคนสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญาความรู 

และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยูรวมกับ ผูอื่นไดอยางมีความสุข  

 2.5  ดัชนีช้ีวัดความสำเร็จ (KPIs) 

    2.5.1   เชิงปริมาณ 

1) รอยละ 100 ของนักเรียนท่ีมีแนวโนมวาจะออกกลางคัน และนักเรียนที่ออก

กลางคัน ปการศึกษา 2564 ไดกลับเขามาเรียนตอจนจบการศึกษาภาคบังคบั  

ท้ังในระบบและนอกระบบโรงเรียน 

2) รอยละ 100 ของนักเรียนท่ีจบชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2564  

ไดเรียน ตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และสามารถเรยีนตอจนจบการศึกษา  

ภาคบังคับ 

     2.5.2  เชิงคุณภาพ 

1) เด็กและเยาวชนทกุคนไดรับการพัฒนาใหเปนคนสมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ 

สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต 

สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

  2.6  ผลที่คาดวาจะไดรับ 

   2.6.1 นักเรียนที่มีแนวโนมวาจะออกกลางคัน และนักเรียนที่ออกกลางคัน ปการศึกษา 2564 

ไดกลับเขามาเรียนตอจนจบการศึกษาภาคบังคับ ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน  

   2.6.2 ลดอัตราการออกกลางคันของนักเรียน และนักเรียนที่มีแนวโนมวาจะออกกลางคัน  

ปการศึกษา 2564  

   2.6.3 นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ทุกคนไดเขาเรียนตอจนจบการศึกษาภาคบังคับ  



 
 

     2.7  กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 

   2.7.1 สถานศึกษาในสงักัด จำนวน 221 โรงเรียน 

   2.7.2 นักเรียนทุกกลุม กลุมปกติ กลุมเสี่ยง กลุมมีปญหา ไดรบัการดูแลชวยเหลือ 

  2.7.3 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  

  2.8 ระยะเวลาดำเนินโครงการ  ธันวาคม 2564 - กันยายน 2565 

 2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินงบประมาณ 

       วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ  64,900 บาท 

2.9.1 กิจกรรมและการดำเนินการ 

 
ท่ี กิจกรรมและการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผูรับผิดชอบ สถานที่ 
1 แจงแนวปฏิบัติและสำรวจจำนวน

นักเรียนที่ออกกลางคันและมีแนวโนมวา

จะออกกลางคันในปการศึกษา 2564 

ธันวาคม 2564 – 

    มีนาคม 2565 

นางวรัญชญา ทอนเทพ สพป.มค.2 

2 - แตงตั้งคณะกรรมการฯ 

- ประชุมคณะกรรมการออกติดตาม

นักเรียนที่ออกกลางคันและมีแนวโนมวา

จะออกกลางคนั ท่ีสำรวจได 

ธันวาคม 2564 –  

พฤษภาคม 2565 

นางวรัญชญา ทอนเทพ สพป.มค.2 

3 ออกติดตามนักเรียนท่ีออกกลางคนัและ

มีแนวโนมวาจะออกกลางคัน ท่ีสำรวจ

พบ (ออกติดตามนักเรียน ทั้ง 5 อำเภอ ) 

ธันวาคม 2565 – 

กันยายน 2565 

นางวรัญชญา ทอนเทพ อำเภอวาปปทุม 
อำเภอพยัคฆภูมิ
พิสัย 
อำเภอนาดูน 
อำเภอนาเชือก 
อำเภอยางสีสุราช 

4 สรุปผลการดำเนินงาน      กันยายน 2565 นางวรัญชญา ทอนเทพ สพป.มค.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2.9.2 รายละเอียดการใชงบประมาณ งบประมาณทั้งสิ้น  64,900 บาท โดยมีรายละเอยีดการใชจาย ดังนี้  
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก รวม 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม งบประมาณ  

1. จัดประชุมคณะกรรมการออก

ติดตามนักเรียนที่ออกกลางคัน

และมแีนวโนมวาจะออกกลางคัน 

ที่สำรวจพบ 

คาอาหารกลางวัน  

(10 คน*120 บาท* 1 มื้อ) 

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  

(10 คน*35 บาท*2 มื้อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,200 

 

700 

    

2. เบ้ียเลี้ยงคณะกรรมการฯ  

(10 คน*120 บาท*30 วัน) 

 

36,000 

     

3. คาน้ำมันเชื้อเพลิงลงพ้ืนที่ออก

ออกติดตามนักเรียนที่ออก

กลางคันและมีแนวโนมวาจะออก

กลางคนั ที่สำรวจพบ 

  

 

20,000 

    

4. คาวัสด ุ   5,000    

5. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน  2,000     

 รวมท้ังสิ้น 36,000 23,900 5,000    

(ขออนุมัติถัวจายทุกรายการ) 

 

2.9.3 แผนการใชจายเงินงบประมาณ (ไตรมาส) 

 

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 

1/2563 

ไตรมาสที่ 

2/2564 

ไตรมาสที่ 

3/2564 

ไตรมาสท่ี 

4/2564 

สำรวจจำนวนนกัเรียนท่ีออก

กลางคันและมีแนวโนมวาจะออก

กลางคนัในปการศึกษา 2563 

     

สำรวจนักเรยีนท่ีจบชั้น

ประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 

2564 เรียนตอในปการศึกษา 

     



 
 

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 

1/2563 

ไตรมาสที่ 

2/2564 

ไตรมาสที่ 

3/2564 

ไตรมาสท่ี 

4/2564 

2565 

- แตงตั้งคณะกรรมการ 

- ประชุมคณะกรรมการออก

ติดตามนักเรียนที่ออกกลางคันและ

มีแนวโนมวาจะออกกลางคัน ที่

สำรวจได 

 

1,900 

  

 

  

1,900 

ออกติดตามนักเรยีนที่ออกกลางคนั

และมีแนวโนมวาจะออกกลางคัน 

ที่สำรวจพบ (ออกติดตามนักเรียน 

ทั้ง 5 อำเภอ ) 

 

15,250 

 

15,250 

 

15,250 

 

15,250 

 

61,000 

สรุปผลการดำเนินงาน 
   2,000 2,000 

รวม 
17,150 15,250 15,250 17,250 64,900 
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ขอมูลกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ 

แสดงถึงความสอดคลองเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

นโยบายที ่3 ดานคุณภาพ 

      

ท่ี โครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สูประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ

องคกร 

    293,060  กลุมพัฒนาครู ฯ  

2 เสริมสรางคณุธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานใหแกขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

     33,240  กลุมกฎหมายและคด ี

3 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการจัดการเรียนรูสำหรับครูผูสอนในศตวรรษที่ 21      50,000  กลุมนิเทศ  

4 พัฒนาแนวคิดเชิงคำนวณโดยใชเกมเปนฐาน Game-based Learning      20,000  กลุมนิเทศ  

5 การพัฒนาทักษะดิจิทัลและการเรียนรู      30,000  กลุมนิเทศ  

6 พัฒนาคุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตรโดยการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปน
ฐาน(Project – Based Learning. : PBL 

     30,000  กลุมนิเทศ  

7 พัฒนาการจัดการศึกษาตามแนวคิดไฮสโคป (High Scope)      30,000  กลุมนิเทศ  

8 การพัฒนาการสอนของครคูณิตศาสตร โดยใชโปรแกรม GeoGebra และการแก

โจทยปญหา โดยใช Bar Models 

     30,000  กลุมนิเทศ  

9 สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 

    100,000  กลุมสงเสริมฯ  

10 พัฒนาคลังสื่อการเรียนรู Digital Online      10,000  กลุมนิเทศ  

11 พัฒนาการจัดการเรียนรูเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะผูเรียนที่ตอบสนองการ

เปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21 

     50,000  กลุมนิเทศฯ  

12 หองเรียนคุณภาพเพ่ือพัฒนาผูเรียน      30,000  กลุมนิเทศฯ  

รวม 706,300   

 



 
 

 

โครงการ   พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สูประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

              ขององคกร 

สนองนโยบายระดับ สพฐ. ยุทธศาสตรขอที่ 3 ดานคุณภาพ 

แผนงาน   ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

ลักษณะโครงการ   โครงการตอเนื่อง 

งบประมาณ  293,060  บาท  แหลงงบประมาณ  งบสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 

ระยะเวลาดำเนินการ  ปงบประมาณ 2565 เดือน มกราคม 2565 – กันยายน 2565 

หนวยงานรับผิดชอบ      กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  สพป. มหาสารคาม เขต 2 

ผูติดตอประสานงาน (contact person) 

ชื่อ – นามสกุล   นางนันทเนตร    ปะวะเส                    โทรศพัท     065 392 4741 
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สวนที่  1  ความเช่ือมโยง ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  

             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับที่ 1) 

 1)   ยุทธศาสตรชาติ   ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

     (1) เปาหมาย  คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 

     (2) ประเด็นยุทธศาสตร  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง 

           ในศตวรรษที่ 21 

                (3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ 

ทรัพยากรมนุษย  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีวิสัยทัศนคือการสรางคุณภาพทุนมนุษย สูสังคม

อนาคตที่ย่ังยืน ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางทรัพยากรมนุษย  และยังมีการพัฒนา

และเสริมสรางศักยภาพผูเรียนท่ีหลากหลายและการเสริมสรางศกัยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา การยกระดับ

คุณภาพสถานศกึษาใหสามารถจัดการเรียนรูใหแกผูเรยีนไดเต็มตามศักยภาพ ทั้งความรูดานวิชาการ ทักษะอาชีพ 

ทักษะชีวิต และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 

 โครงการการพัฒนาศักยภาพขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สูประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลขององคกร  เปนโครงการที่มีความสอดคลองและสงผลตอการบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติ  ดานการ

พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ในศตวรรษที่ 21 การเปลี่ยนแปลงในยุคศตวรรษที่ 21 สงผลตอวิถี

ชีวิตของคนในสังคม ระบบการศึกษา จึงจำเปนตองมีการพัฒนาศักยภาพ ท้ัง ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

เพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นอยางรวดเรว็นี้ดวย  โดยการพัฒนาผูบริหาร คร ูและบุคลากรทางการ

ศึกษาใหมีศักยภาพตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู รวมทั้งมี



 
 

จรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ และเพื่อใหบรรลุเปาหมายดานสมรรถนะของครูและบุคลากรทางการศึกษา            

ในศตวรรษที่ 21 ของกระทรวงศึกษาธิการ  ดังนี้ 

   สมรรถนะหลัก (Core Competency)  5 ประการ ไดแก 

1. การมุงผลสัมฤทธ์ิของการปฏิบัติงาน 

  2. การบริการที่ดี 

  3. การพัฒนาตนเอง 

4. การทำงานเปนทีม 

5. จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 สมรรถนะตามสายปฏิบัติงาน (Functional Competency)  6 ประการ  ไดแก 

1. การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู 

2. การพัฒนาผูเรียน 

3. การบริหารจัดการชั้นเรียน 

4. การวิเคราะห สังเคราะหและวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียน 

5. ภาวะผูนำ 

6. การสรางความสัมพันธ และความรวมมือกับชุมชน 

 1.2  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับที่ 2) 

  1)   แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู 

        (1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 

 เปาหมายที่ 1 คนไทยมีการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จำเปนของโลก

ศตวรรษที่ 21 สามารถในการแกไขปญหาปรับตัว สื่อสาร และทำงานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัย

ใฝเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

 การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ  โครงการการพัฒนาศักยภาพขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา สูประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคกร บรรลุเปาหมายตามแผนแมบทดานการพัฒนาและ

เสริมสรางศักยภาพครูและบุคลากรทางการศกึษา  เพ่ือพัฒนาศักยภาพผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมี

ความพรอมในการจัดการเรียนการสอน และมีความพรอมในการปฏิบัติหนาที่ตามวิชาชีพสอดรบักับทักษะที่จำเปนใน

ศตวรรษที่ 21  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ไดกำหนดนโยบายและจุดเนน และ 

เกณฑการประเมินมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือใหสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใชเปนมาตรฐานในการ

ประเมนิตนเองเปนการพัฒนาการบรหิารและการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ซึ่งโครงการการพัฒนา

ศักยภาพขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สูประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคกร เปนอีกแนวทางหนึ่ง        

ในการพัฒนาขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา ที่จะนำไปสูความสำเร็จตามนโยบายดานคุณภาพและจุดเนน     

ที่ 5 การจัดอบรมครูโดยใชพ้ืนที่เปนฐานพรอมสงเสริมทักษะการสอนแบบออนไลนอยางมีประสิทธิภาพ และการให

ความรูดานการวางแผนและการสรางวินัยดานการเงินและการออม เพ่ือแกไขปญหาหนี้สินครู และตามตัวบงชี้ใน

มาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มาตรฐานที่ 2  : การบริหารและจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ                  



 
 

ตัวบงชี้ที่ 3 : การบริหารดานการบริหารงานบุคคล  ประเด็นการพิจารณาที่ 3 : การพัฒนาสงเสริม ยกยองเชิดชู

เกียรติครูและบุคลากรทางการศกึษา    สูความเปนมืออาชีพสอดคลองกับปญหาความตองการจำเปนและสงเสริม

ความกาวหนาในวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษา  และมาตรฐานท่ี 3 : สัมฤทธิผลการบริหารและการจัด

การศึกษา  ตัวบงชี้ที่ 5 : ขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจางในสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาและสถานศึกษา มีผลงานเชิงประจักษตามเกณฑ ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ ประเด็นการพิจารณาที่  : 

ผลงานดีเดนที่ประสบความสำเรจ็เปนที่ประจักษของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ 

ลูกจางในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาและสถานศึกษาเปนผลงานที่ไดรบัรางวัลในระดับชาติข้ึนไป  

 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 

  1) เรื่อง การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครู และอาจารย 

                       ประเด็นการปฏิรูป   การพัฒนาวิชาชีพครู 

  2) ขั้นตอนการดำเนินงาน  การอบรมเชิงปฏิบัติการผูประกอบวิชาชีพครู 

  3) กิจกรรม การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ และพัฒนาและเสริมสราง
ศกัยภาพคร ูเพื่อพัฒนาศักยภาพครใูหมีความพรอมในการจัดการเรียนการสอนสอดรับกับทักษะที่จำเปนในศตวรรษ    
ที่ 21 

  4) เปาหมายกิจกรรม   พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพครู เพื่อพัฒนาศักยภาพครูใหมีความพรอม   
ในการจัดการเรียนการสอนสอดรับกับทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 

 1.4  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

  1) วัตถุประสงคท่ี  1.1 เพื่อวางรากฐานใหคนไทยเปนคนที่สมบูรณ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ
วินัย คานิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุน ตลอดจนเปนเกงที่มีทักษะ ความรู
ความสามารถและพัฒนาตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต 

  2) เปาหมายรวมท่ี 2.1 คนไทยมีคุณลกัษณะเปนคนไทยที่สมบูรณ มีทัศนคติและพฤติกรรมตาม
บรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเปนพลเมืองตื่นรู มีความสามารถในการปรับตัวไดอยางรูเทาทันสถานการณ มีความ
รับผิดชอบและทำประโยชนตอสวนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่
พอเพียงและมีความเปนไทย 

  3) ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

  (3.1) เปาหมายระดับยุทธศาสตรที่ 1 คนไทยสวนใหญมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน    
ที่ดขีองสังคมเพ่ิมข้ึน 

  (3.2) แนวทางการพัฒนาท่ี 1 ปรบัเปลี่ยนคานิยมคนไทยใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย          
จิตสาธารณะ และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค โดยสงเสริมใหมีการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยมและเสริมสราง      
จิตสาธารณะ  และการเปนพลเมืองท่ีดี แกผูเรียนและบุคคลที่เก่ียวของ 

 

 

 

 



 
 

 1.5  แผนระดับที่ 3  

1. จุดเนนกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565  
จุดเนนท่ี 1 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

             1.1 การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ 

   จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรสมรรถนะ รวมท้ัง 

แนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ 

  1.2  การเรยีนรูตลอดชีวิต 

   - พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชำนาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล 

ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและ
มีเหตุผลเปนข้ันตอน 

   - พัฒนาสมรรถนะและความรูความสามารถของบุคลากรกระทรวง 

ศึกษาธิการใหมีความพรอมในการปฏิบัติงานรองรับความเปนรัฐบาลดิจิทัลอยางมีประสิทธิภาพ  โดยจัดใหมีศูนย
พัฒนาสามรรถนะบุคลากรระดับจังหวัดท่ัวประเทศ 

2. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นโยบายที่ 3  ดานคุณภาพ 

                  ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 3.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่ไมมีวุฒิการศึกษา 

วิชาชีพคร ูใหไดรับการพัฒนาใหมีความรู ความเขาใจ ในศาสตรวิชาชีพครูใหลึกซึง้ มีทักษะในการปฏิบัติงานในหนาที่

ไดดี รวมถึงมีความรูและทักษะในสังคมยุคชีวิตวิถีใหม (new normal)  

   3.2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหไดรับการพัฒนาสมรรถนะที่จำเปนของแตละ

บุคคล ทั้งดานการใชหลักสูตร การจัดการเรยีนรู การวัดประเมินผล และการใชสื่อการเรียนรู สมัยใหมที่เนนการ

เรียนรูเชิงรุก ทักษะการสรางสรรค การวิจัยและนวัตกรรมและการสรางผลงานทางวิชาการ การบริหารจัดการศกึษา

และการนิเทศการศกึษา รวมทั้งการใชเทคโนโลยีและการสรางนวัตกรรมที่สามารถนำไปใชประโยชนในชีวิตจริง 

(Applying) 

   3.3 พัฒนาระบบใหครแูละบุคลากรทางการศกึษา มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอยาง

ตอเนื่อง (PLC & CPD) โดยมีการพัฒนารายบุคคล ผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ และสงเสริมการทดสอบ

สมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติของครู ผานศูนยการพัฒนาศักยภาพรายบุคคลเพ่ือความเปน

เลิศ (HCEC)  

   3.4 พัฒนาระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผูประกอบวิชาชีพครู ใหยึดมั่นใน

คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณครอูยางเขมแข็ง รวมทั้งมีจิตวิญญาณของความเปนครู 

 



 
 

สวนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

              2.1  หลักการและเหตุผล   
          ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 ยุทธศาสตรชาตดิานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย  มุงเนนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เริ่มตั้งแตประชากรวัยเรยีนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหง

การเรียนรู และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีวิสัยทัศนคือการสรางคุณภาพทุนมนุษยสูสังคมอนาคต

ที่ยั่งยืน และตระหนักถึงนโยบายดานการศึกษา ถือเปนสวนสำคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศใหบรรลุเปาหมายอยาง

ยั่งยืน ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย โดยไดกำหนดนโยบาย 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 – พ.ศ.2565 ประกอบดวย 4 ดาน คือ 1) ดานความปลอดภัย 2) ดานโอกาส         

3) ดานคุณภาพ  4) ดานประสิทธิภาพ 

  ครูและบุคลากรทางการศึกษา เปนผูมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  ใหคนไทย     

เปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสำหรบัวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 ครูและบุคลากรทางการศึกษาตองตระหนักถึง

ความสำคัญในอาชีพและหนาท่ีของตนเอง โดยครูตองมีจิตวิญญาณของความเปนครู มีความรูความสามารถอยาง

แทจริง และเปนตนแบบดานคุณธรรมและจริยธรรม พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง เพื่อประโยชนในการ

พัฒนาผูเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษาจำเปนตองไดรับการพัฒนาสมรรถนะที่สอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพ 

และสอดคลองกับสมรรถนะของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบดวยสมรรถนะหลัก และสมรรถนะตามสายปฏิบัติงาน 

เพื่อใหผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนบุคคลแหงการเรียนรู ไดรบัการพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะ

วิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21       

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกลาว  เปนบทบาทหนาท่ี ทั้งหนวยงานในระดับ 

นโยบายและระดบัปฏิบัติที่เก่ียวของกับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   เพ่ือใหการดำเนินการพัฒนาและ

บุคลากรทางการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  บรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติ  ดานการพัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ในศตวรรษที่ 21 และบรรลุตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  จึงไดจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา          

สูประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคกร  

2.2 วัตถุประสงค 

  2.2.1 เพื่ออบรมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีความรู ความสามารถในการ 

จัดการเรียนการสอนและการจัดการสอนแบบออนไลนอยางมีประสิทธิภาพ มีสมรรถนะสอดคลองกับการจัดการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21             

               2.2.2 เพ่ืออบรมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู ความสามารถและปฏิบัติงาน 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีสมรรถนะสอดคลองกับการเรียนรูในศตวรรษที่ 21             

          2.2.3 เพ่ืออบรมและพัฒนาใหครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม 

ยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม เปนแบบอยางที่ดี มีจิตสำนึกในการเปนขาราชการท่ีดีตามรอยพระยุคลบาท 

           2.2.4 เพ่ืออบรมและพัฒนาใหครูและบุคลากรทางการศกึษา มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและ    

มีความกาวหนาในวิชาชีพ 

 



 
 

 

         2.2.5 เพ่ือพัฒนาเสริมสรางขวัญ กำลังใจ และยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา ในการปฏิบัติหนาที่ราชการ 

  2.3  เปาหมาย 

         กลุมเปาหมาย : ขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา  จำนวน  2,000  คน   ประกอบดวย 

2.3.1 ผูบริหารสถานศึกษา/ครู                จำนวน    1,640    คน 

2.3.2 ครูผูชวย                      จำนวน        85    คน 

2.3.3 ธุรการโรงเรียน               จำนวน      195    คน 

2.3.4 บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหนาที่ภายใน  สพป.มค.2  จำวน  80  คน 

 2.4  ผลผลิต ผลลัพธ และดัชนีช้ีวัดความสำเร็จ 

2.4.1 ผลผลิต (Output) 

1) ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการจัดการ 

สอนแบบออนไลนอยางมีประสิทธิภาพ มีสมรรถนะสอดคลองกับการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21             

                 2) ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู ความสามารถและปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

และมีสมรรถนะสอดคลองกับการเรียนรูในศตวรรษที่ 21             

           3) ครูและบุคลากรทางการศึกษา เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในความ 

ถูกตองชอบธรรม เปนแบบอยางที่ดี มีจิตสำนึกในการเปนขาราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท 

            4) ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและมีความกาวหนาในวิชาชีพ 

          5)  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ  มขีวัญ กำลังใจในการ 

ปฏิบัติหนาที่ราชการ 

   2.4.2   ผลลัพธ (Outcome) 

1) ครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดการเรียนการสอนและการจัดการสอนแบบออนไลนอยางมี 

ประสิทธิภาพ มีสมรรถนะสอดคลองกับการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21             

                 2) ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีสมรรถนะ 

สอดคลองกับการเรียนรูในศตวรรษที่ 21             

           3) ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม 

เปนแบบอยางท่ีดี มีจิตสำนึกในการเปนขาราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท 

            4) ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและมีความกาวหนาในวิชาชีพ 

          5) ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติเกิดขวัญ กำลังใจ ในการปฏิบัติ 

หนาที่ราชการ 

 

 

 



 
 

 

   2.5  ดัชนีช้ีวัดความสำเร็จ (KPIs) 

    2.5.1   เชิงปริมาณ 

                       1) รอยละ 90 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดการเรียนการสอนและการจัดการสอน 

แบบออนไลนอยางมีประสิทธิภาพ มีสมรรถนะสอดคลองกับการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

      2) รอยละ 90 ของครแูละบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

และมีสมรรถนะสอดคลองกับการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21             

            3) รอยละ 90 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดม่ัน  

ในความถูกตองชอบธรรม เปนแบบอยางที่ดี มีจิตสำนึกในการเปนขาราชการท่ีดีตามรอยพระยุคลบาท 

   4) รอยละ 90 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

วิชาชีพและมีความกาวหนาในวิชาชีพ 

             5) รอยละ 90 ของครแูละบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ เกิดขวัญ  

กำลังใจ ในการปฏิบัติหนาที่ราชการ 

  2.5.2  เชิงคุณภาพ 

                         1) ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและ 

การจัดการสอนแบบออนไลนอยางมีประสิทธิภาพ มีสมรรถนะสอดคลองกับการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21  

                        2) ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีสมรรถนะสอดคลอง

กับการเรยีนรูในศตวรรษที่ 21 

             3) ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม 

เปนแบบอยางท่ีดี มีจิตสำนึกในการเปนขาราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท 

                         4) ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและมีความกาวหนาในวิชาชีพ 

              5) ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติเกิดขวัญ กำลังใจ ในการปฏิบัติ 

หนาที่ราชการ 

   2.6  ผลที่คาดวาจะไดรับ 

2.6.1 ครูและบุคลากรทางการศกึษา มีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการ 

จัดการสอนแบบออนไลนอยางมีประสิทธิภาพ มีสมรรถนะสอดคลองกับการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21  

              2.6.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีสมรรถนะสอดคลอง 

กับการเรยีนรูในศตวรรษที่ 21 

                       2.6.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม      

เปนแบบอยางท่ีดี มีจิตสำนึกในการเปนขาราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท 

                        2.6.4 ครแูละบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและ   

มีความกาวหนาในวิชาชีพ 

             2.6.5 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ เกิดขวัญ กำลังใจ  

ในการปฏิบัติหนาที่ราชการ 



 
 

 

   2.7  กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 

  2.7.1 ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา   

  2.7.2 นักเรียน  สถานศกึษา  

                     2.7.3 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศกึษามหาสารคาม เขต 2 

  2.8 ระยะเวลาดำเนินโครงการ   1  มกราคม 2565 – 30  กันยายน 2565 

 2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินงบประมาณ 

       วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ  293,060  บาท (สองแสนเกาหมื่นสามพันหกสิบบาทถวน) 

ท่ี กิจกรรมและการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผูรับผิดชอบ สถานที่ 
1. อบรมเชงิปฏิบัติการครูผูชวย มีนาคม 2565  กลุมพัฒนาครูฯ หอประชุม สพป.มค.2 

2. อบรมเชิงปฏิบัติการธุรการโรงเรียน มีนาคม 2565  กลุมพัฒนาครูฯ หอประชุม สพป.มค.2 

3. อบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษา     

ดูงานบุคลากรทางการศึกษาที่

ปฏิบัติหนาที่ใน สพป.มค.2. 

มิถุนายน 2565 กลุมพัฒนาครูฯ หอประชุม สพป.มค.2/ 

หนวยงานภายนอก 

4. อบรม/ประชุม/สงเสริมสนับสนุน 

และยกยองเชิดชูเกียรติ ครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

 4.1 จัดอบรม จัดประชุมครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

4.2 จัดประชุมคณะกรรมการ  

4.3 การสรรหา คัดเลือกและประเมิน   

ผลงานของครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาผูมผีลงานดเีดน 

4.4 จัดกิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติ      

ครูและบุคลากรทางการศกึษา 

กรกฎาคม - กันยายน 

2565 

กลุมพัฒนาครูฯ หอประชุม สพป.มค.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
2.9.2 รายละเอียดการใชงบประมาณ งบประมาณทั้งสิ้น 293,060 บาท โดยมีรายละเอียดการใชจาย ดังนี้  

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก รวม 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม งบประมาณ  
1. อบรมเชิงปฏิบัติการครูผูชวย (2 วัน)       

1.1 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 

(85 คน x 35 บาท x 4 มื้อ) 

 11,900  11,900   

1.2 คาอาหารกลางวัน 

(85 คน x 120 บาท x 2 มื้อ) 

 20,400  20,400   

1.3 คาสมนาคณุวิทยากร 

-บรรยาย (6 ชม.x 600 บาท) 

-ฝกปฏิบัติ วิทยากรประจำกลุม 8 คน 

 (6 ชม.x 600 บาท x 8 คน) 

 

3,600 

 

28,800 

  32,400 

 

  

1.4 คาวัสดฝุกอบรม 

-คูมือ,เอกสารประกอบการบรรยาย,ปาย

โครงการ, เกยีรติบัตร,เอกสารรสรปุราย

งานโครงการและอื่นๆท่ีเกีย่วของ 

  8,300 8,300   

รวม 32,400 32,300 8,300 73,000   

2. อบรมเชิงปฏิบัติการธุรการโรงเรียน (1 วัน)       

2.1 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 

      (193 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 

 13,510  13,510   

2.2 คาอาหารกลางวัน 

      (193 คน x 120 บาท x 1 มื้อ) 

 23,160  23,160   

2.3 คาสมนาคณุวิทยากร 

- บรรยาย (4 ชม.x 600 บาท) 

- ฝกปฏิบัติ วิทยากรประจำกลุม 3 คน 

       (2 ชม.x 600 บาท x 3 คน) 

 

2,400 

 

3,600 

  6,000   

2.4 คาวัสดุฝกอบรม 

    -เอกสารประกอบการบรรยาย,ปาย

โครงการ,เกียรติบัตร,เอกสารรสรปุรายงาน

โครงการและอ่ืนๆทีเ่ก่ียวของ 

  7,330 7,330   

รวม 6,000 36,670 7,330 50,000   

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก รวม 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม งบประมาณ  
3. อบรมเชิงปฏิบัติการ/ศึกษาดูงานบุคลากร    

ทางการศึกษาที่ปฏิบัติหนาที่ใน สพป.มค.2 

( 2 วัน) 

      

3.1 คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม 

     (80 คน x 35 บาท x 4 มื้อ)      

 11,200  11,200   

3.2 คาอาหารกลางวัน 

     (80 คน x 120 บาท x 2 มื้อ)      

 19,200  19,200   

3.3 คาสมนาคณุวิทยากร  

     -บรรยาย (8 ชม.x 600 บาท) 

     -ฝกปฏิบัติ วิทยากรประจำกลุม 8 คน 

      (4 ชม.x 600 บาท x 8 คน) 

 

4,800 

 

19,200 

 

 

 24,000   

3.4 คาพาหนะ  30,000  30,000   

3.5 คาวัสดุฝกอบรม 

    -เอกสารประกอบการบรรยาย,ปาย

โครงการ, เกยีรติบัตร,เอกสารรสรปุรายงาน

โครงการและอ่ืนๆทีเ่ก่ียวของ 

  15,600 15,600   

รวม 24,000 60,400 15,600 100,000   

4. อบรม/ประชุม/สงเสริมสนับสนุน และยกยอง

เชิดชูเกียรตคิรูและบุคลากรทางการศึกษา 

      

4.1 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 

      (100 คน x 35 บาท x 2 มื้อ)      

 7,000  7,000   

4.2 คาอาหารกลางวัน 

      (100 คน x 120 บาท x 1 มื้อ)      

 12,000  12,000   

4.3 คาตอบแทนคณะกรรมการ 

      (20 คน x 500 บาท)      

10,000   10,000   

4.4 คาพาหนะ  5,000  5,000   

4.5 คาวัสด ุ   5,000 5,000   

4.6 คาโล, คาใบประกาศเกียรติคณุ,คาเกียรติ

บัตร, กรอบใบประกาศเกียรติคณุ,กรอบเกียรติ

บัตร,คาของที่ระลึก,ของรางวัล 

  31,060 31,060   

รวม 10,000 24,000 36,060 70,060   

 รวมทั้งสิ้น 72,400 153,370 67,290 293,060   

(ขออนมุัติถัวจายทุกรายการ) 

 



 
 

 
 
 
2.9.3 แผนการใชจายเงินงบประมาณ (ไตรมาส) 

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 

1/2564 

ไตรมาสที่ 

2/2564 

ไตรมาสท่ี 

3/2564 

ไตรมาสที่ 

4/2564 

1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูผูชวย  73,000    

2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการธุรการโรงเรยีน  50,000    

3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ/ศึกษาดูงานบุคลากร              

ทางการศึกษาที่ปฏิบัติหนาที่ใน สพท. 

  100,000   

4. จัดอบรม/ประชุม/กิจกรรมสงเสริมสนับสนุน และ     

ยกยองเชดิชูเกียรตคิรูและบุคลากรทางการศึกษา 

   70,060  

รวม  123,000 100,000 70,060  

 



 
 

 
 

โครงการ   เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานใหแกขาราชการครู 

                และบุคลากรทางการศึกษา 

สนองนโยบายระดับ สพฐ. นโยบายที่ 3 ดานคุณภาพ 

แผนงาน    พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศกัยภาพทรัพยากรมนุษย 

ลักษณะโครงการ  (ตอเนื่อง/ใหม)........ตอเนื่อง...  

งบประมาณ……33,240….บาท  แหลงงบประมาณ (งบ สพฐ/งบ สพป./งบอ่ืนๆ)…สพป.มค.2 

ระยะเวลาดำเนินการ  ปงบประมาณ 2565 เดือน…ธันวาคม..พ.ศ. .2564. ถึง เดือน…กันยายน.พ.ศ.2565…

หนวยงานรับผิดชอบ ...กลุมกฎหมายและคดี … สพป. มหาสารคาม เขต 2 

ผูติดตอประสานงาน (contact person) 

ชื่อ - นามสกุล..นายสมบัติ  คุณแกว.........................  โทรศพัท....043-799340..ตอ.7083.......................... 

โทรสาร....043-798043...............................................  E-mail……ekk501@outlook.co.th….….. 

สวนที ่ 1  ความเช่ือมโยง ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ  

1.1  ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับที่ 1) 

 1)   ยุทธศาสตรชาติ ดาน การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

     (1) เปาหมาย ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ                   

      (2) ประเดน็ยุทธศาสตร..บุคลากรภาครัฐยึดม่ันในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความ

ซื่อสัตยสุจริต(ขอ๒)และการปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เปน

ธรรมและตรวจสอบได(ขอ๓) 

     (3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ...โครงการน้ีจะชวยเสริมสรางศักยภาพคร ู

ยกระดับคณุภาพสถานศึกษาตางๆในทุกพ้ืนท่ี ใหสามารถจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนไดเต็มตามศักยภาพ ทั้ง

ความรูดานวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิตและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม

และความซื่อสัตยสุจริต และเนนใหความรูในเรื่องการปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมี

ความเด็ดขาด เปนธรรมและตรวจสอบได 

  1.2  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับที่ 2) 

  1)   แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น .การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 (1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 

 เปาหมาย...ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ.............................. 

 การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ…โครงการนี้ สงเสริมการจัดการเรียนรู

เก่ียวกับวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตยสุจริต 

   (2) แผนยอยของแผนแมบทฯ ..การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ...................... 



 
 

 
 

 แนวทางการพัฒนา …...โครงการนี้ สงเสริมใหมีการปลูกฝงวัฒนธรรมและ

พฤติกรรมซื่อสตัยสุจริต……………………………............................................………………………..……………………... 

 เปาหมายของแผนยอย…ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตยสุจริต…… 
 

 การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ …โครงการน้ี สงเสริมใหมี

การพัฒนานวัตกรรมเทคนิคการเรยีนการสอนการปองกันและปราบปรามการทุจริตสำหรับนกัเรยีน พัฒนา

ผูนำเยาวชนตอตานการทุจริต พัฒนานวัตกรรมการสรางเครือขายและการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริต

และพัฒนาผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารงานที่มีธรรมาภิบาล ซื่อสัตย สุจริตและ

ปองกันการทุจริตทุกรูปแบบ............................................................................................................................ 

 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 

  1) เรือ่ง… การปฏิรูปกลไกและระบบผลิต คัดกรอง และพัฒนาผูประกอบวิชาชพีครูและอาจารย..                    
ประเด็น..การพัฒนาวิชาชีพครู................................................................................................ 

  2) ขั้นตอนการดำเนินงาน…ขออนุมัติ จัดอบรมและดำเนินการอบรม ประชุม สัมมนา ให
ความรูแกขาราชการครูและบุคลากรผูประกอบวิชาชีพ รวมทั้งประเมินผลจากการนำไปปฏิบัติงานจริงใน
สถานศึกษา.........................…..............................................................................................................……… 

  3) กิจกรรม…พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพครู..........................…………………………………….. 

4) เปาหมายกิจกรรม…เพื่อพัฒนาศักยภาพครูใหมีความพรอมในการจัดการเรียนการสอน
สอดรับกับทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21…………………………………………..………………………………………….. 
  1.6  แผนระดับท่ี 3 (ระบุชื่อ) 

1. จุดเนนกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564  
จุดเนนท่ี .2  การพัฒนาการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

               -เฝาระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดข้ึนกับผูเรียน ครู และสถานศึกษาโดยเฉพาะ                           

จุดเนนท่ี 6...การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ                           

               - สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

2. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    

นโยบายท่ี .3 การพัฒนาและเสริมสรางศกัยภาพทรพัยากรมนุษย......................................... 

แผนงาน โครงการเสริมสรางระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค 

นโยบายท่ี .6 การปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา................................. 

แผนงาน โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

 

 



 
 

 
 

นโยบายดานที ่๓  ดานคุณภาพ 

๓.๔ พัฒนาครูใหเปนครูยุคใหม มีทักษะในการปฏิบัติหนาที่ไดดี มีความรู
ความสามารถในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถจัดการเรียนการสอนใหทันตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลง มี
การพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง รวมท้ังมีจิตวิญญาณความเปนครู 

นโยบายดานที่ ๔ ดานประสิทธิภาพ 

๔.๔ นอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใชธรรมาภิบาลบนฐานขอมูลที่
ถูกตองและเปนปจจุบัน 

 

สวนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
ขาราชการครู คือ บุคคลที่สังคมยกยองวาเปนปูชนียบุคคล แตจากทิศทางในการพัฒนา

ประเทศในปจจุบันกอใหเกิดปญหาทางเศรษฐกิจและสังคมเปนอยางมาก ขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาประสบกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนหลายดาน ทำใหเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนในการปฏิบัติราชการไป

ในทางที่ไมเหมาะสม ขาดคุณธรรม จริยธรรมและเกิดการกระทำความผิดทางวินัยหลายประการ ท้ังโดยเจตนา

และรูเทาไมถึงการณ รวมทั้งบางครั้งมีการประพฤติตนท่ีไมเหมาะสมในฐานครูท่ีอบรมสั่งสอนเดก็และเยาวชน 

ผูบริหารขาดธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ดังนั้น เพ่ือเปนเผยแพรใหความรูดานกฎหมายและเสริมสราง 

คุณธรรมจริยธรรม ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานใหแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กระตุนและ

สงเสริมใหขาราชการในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 รูและตระหนักถึง

วินัย คุณธรรมจริยธรรมของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สามารถแนะนำ แกปญหาการกระทำ

ผิดวินัยและดำเนินการทางวินัยแกตนเองและผูอยูใตบังคับบัญชาไดอยางมีความรูความเขาใจที่ถูกตองและอยู

กรอบศีลธรรมอันดี เพ่ือปฏิรูปการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 อันจะนำมาซึ่งการ

ปองกันการกระทำทุจริตและลดการทุจริตที่จะเกิดข้ึนในหนวยงาน ไมวาจะเปนในสถานศึกษาหรือในสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาก็ตาม 

 2.2 วัตถุประสงค 

2.2.1 เพื่อเสริมสรางใหผูบริหารสถานศกึษาและบุคลากรทางการศึกษา ไดตระหนักถึง

ความสำคัญของระเบียบกฎหมายที่เก่ียวของ จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรมและนำความรูท่ีไดรับเพื่อนำไป

พัฒนา 

2.2.2 เพื่อพัฒนาและสรางเสริมคณุภาพจิตใหผูบริหารสถานศึกษามียึดม่ันในหลักธรรมใน 

พระพุทธศาสนา เสริมสรางธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานในหนาที่รบัผิดชอบ 



 
 

 
 

2.2.3 เพื่อหาแนวทางการพัฒนาและการปองปรามการกระทำผิดวินัย ปองกันการทุจริต 

และสรางเสรมิคุณธรรม จริยธรรมใหแกผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2.2.4 เพ่ือสรางเครือขายดานวินัย คุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการในสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต2 

  2.3  เปาหมาย   

2.3.1 ขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา   จำนวน 64 คน 

2.3.2  บุคลากรในสังกัด สพป.มค.2 จำนวน 16 คน 

 รวมผูเขารวมโครงการจำนวน 80 คน 

 

  2.4  ผลผลิต ผลลัพธ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

2.4.1 ผลผลิต (Output)  

ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจสามารถนำความรูดานการดำเนินการทางวินัย 

ระเบียบกฎหมาย และการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงานและนำไปปรับใชกับการปฏิบัติงานและเปน

แบบอยางแกสถานศึกษาอื่นได 

   2.4.2   ผลลัพธ (Outcome) 

ผูเขารวมโครงการสามารถนำความรูจากการเขารวมโครงการนำไปเผยแพรและดำเนินการ

เพือ่เปนตนแบบในการพัฒนาใหกาวหนาเพ่ือเปนสถานศกึษาตนแบบใหสถานศึกษาอ่ืนศึกษาดูงานได 

   2.5  ดัชนีช้ีวัดความสำเร็จ (KPIs) 

    2.5.1   เชิงปริมาณ 

1) ผูเขารวมโครงการทุกคน(รอยละ 100)ตระหนักถึงความสำคัญของระเบียบกฎหมายที่

เก่ียวของ จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรมและนำความรูที่ไดรับเพื่อนำไปพัฒนาสถานศกึษาได 

2) รอยละ 80 ของหนวยงานผานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน

ของหนวยงานภาครัฐและมธีรรมาภิบาลในการบริหารงาน                                

2.5.2  เชิงคุณภาพ 

1) ขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาที่เขารวมโครงการมคีวามตระหนักและมีความ

เขาใจระเบียบกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณท่ีดี เพ่ือนำมาใชในการในการปฏิบัติงานไดถูกตอง

และมีการกระทำผิดวินัยนอยลง 

2) สถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เขารวมโครงการมีแนวทางการพัฒนาและ

การปอง-ปรามการกระทำผิดวินัยและสรางเสริมคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลในการบริหารงานใหแก              



 
 

 
 

ผูเขารับการอบรมเพ่ือนำไปขยายผลตอในโรงเรียนและปฏิบัติตนไดอยางถูกตองแกเด็กและเยาวชนซึ่งเปน

ผูเรียนและเพ่ือนรวมงานตอไป 

   2.6  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 2.6.1 ผูเขารับการพัฒนามีความรู ความเขาใจและตระหนักถึงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ 

คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ เพ่ือนำไปปรับใชในการบริหารงานและปฏิบัติงานในโรงเรียนให

ผูใตบังคับบัญชามีการกระทำผิดวินัยลดลง 

2.6.2 ผูเขารวมโครงการนำหลักคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานไป

ถายทอดใหผูใตบังคบับัญชาเพื่อเปนการปองปรามและเสริมสรางใหผูใตบังคับบัญชามีวินัย  

2.6.3 ขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาเปนครูดี ครูเกง มีคุณภาพและมีคุณธรรมและ

สามารถสรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือในการดำเนินการทางวินัยและสรางเสริมคุณธรรม จริยธรรมให

เกิดขึ้นไดอยางเปนรูปธรรม 

2.6.4 ผูเขารวมโครงการยึดมั่นในหลักธรรมในพระพุทธศาสนา มีธรรมาภิบาลในการ

ปฏิบัติงานในหนาที่ที่รับผิดชอบ 

2.7  กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 

  2.7.1 .ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เขารวมโครงการ 

  2.7.2 .สถานศกึษาท่ีจัดสงบุคลากรเขารวมโครงการ 

  2.8 ระยะเวลาดำเนินโครงการ เริม่ตั้งแตเดือนธันวาคม 2564 ถึงกันยายน 2565 

 2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินงบประมาณ 

       วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ ……50,000.-…….บาท 

2.9.1 กิจกรรมและการดำเนินการ 

 
ท่ี กิจกรรมและการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผูรับผิดชอบ สถานที่ 
1 วิเคราะหศึกษา และกำหนดหลักสูตร ธ.ค.64 – ม.ค.65 กลุมกฎหมายและคดี สพป.มค.2 

2 ขออนมัุติจัดทำโครงการ ก.พ.-มี.ค.65 กลุมกฎหมายและคดี สพป.มค.2 

3 ประชุม/สัมมนา/ประชุมการดำเนิน

โครงการ 

เม.ย.-พ.ค. 65 กลุมกฎหมายและคดี หอประชุม 
สพป.มค.2 

4 ประเมินผลโครงการ มิ.ย.-ก.ค.65 กลุมกฎหมายและคดี สพป.มค.2 

5 สรปุรายงานผลโครงการ ส.ค.-ก.ย.65 กลุมกฎหมายและคดี สพป.มค.2 

 
 



 
 

 
 

2.9.2 รายละเอียดการใชงบประมาณ งบประมาณทั้งสิ้น 33,240 บาท โดยมีรายละเอยีดการใชจาย ดังนี้  

 

ที่ 

 

กิจกรรม/รายการะมาณ  

เงนิงบประมาณ เงนินอก รวม 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม งบประมาณ  

1. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 

  ( 80x35x2) 

 
  5,600 

 
  5,600   

2. คาอาหาร ( 80x120) 
 

 9,600 
 

  9,600   

3. คาวิทยากร  ( 600x7)  4,200 
  

 4,200   

4. คาวัสดุฝกสัมมนา/จัดทำเอกสาร 
  

11,840 11,840   

5. คาพาหนะ 
 

 2,000 
 

 2,000   

                    รวมท้ังสิ้น 4,200 17,000 11,840 33,240   

หมายเหตุ :ขอถัวจายทุกรายการ 

 
2.9.3 แผนการใชจายเงินงบประมาณ (ไตรมาส) 
 

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 

1/2564 

ไตรมาสที่ 

2/2564 

ไตรมาสท่ี 

3/2564 

ไตรมาสที่ 

4/2564 

1. ดำเนินงานจัดอบรม/ประชุม 

    สัมมนาโครงการ 

  33,240.-  33,240.- 

รวม 
  33,240.-  33,240.- 

 

3. วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษาหรือขยายผลเมื่อโครงการแลวเสร็จ ใหเกิดความย่ังยืนของ            

             โครงการเผยแพรใหความรูดานกฎหมาย วินัยขาราชการ เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและ                     

ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานใหแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยกลุมกฎหมายและคดี

เปาหมายใหความรูแกผูเขารวมโครงการไดรับขอมูลความรูที่ถูกตอง เนนสรางเครือขายใหขยายผลตอสำหรับ

แกผูท่ีมิไดเขารวมโครงการอ่ืนๆ และใหกลุมเปาหมายเปนพ่ีเลี้ยง คอยแนะนำและชวยเหลือบุคลากรท่ียังไมมี

ความรูที่เพียงพอใหปฏิบัติไดอยางถูกตอง พรอมทั้งจะมีการตั้งกลุมประชาสัมพันธในระบบสังคมออนไลน

เพื่อใหมีการแจงขอมูลทีถู่กตอง รวดเร็ว ทันตอเหตุการณเปนระยะ ๆ ตลอดปงบประมาณตอไป 



 
 

โครงการ  พัฒนาทักษะภาษาองักฤษเพื่อการจัดการเรียนรูสำหรับครูผูสอนในศตวรรษที่ 21 
 

สนองนโยบายระดับ สพฐ. ขอที ่3 ดานคุณภาพ 

แผนงาน (ชื่อแผนงบประมาณ) พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยลักษณะ

โครงการ  (ใหม) 

งบประมาณ 50,000 บาท  แหลงงบประมาณ งบ สพป.มหาสารคาม เขต 2 

ระยะเวลาดำเนินการ  ปงบประมาณ 2565 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 

หนวยงานรับผิดชอบ กลุม นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  สพป. มหาสารคาม เขต 2 

ผูติดตอประสานงาน (contact person) 

ชื่อ – นามสกุล นายณวัฒน จันทเขต  โทรศพัท 062 - 5569919  

 โทรสาร 043 – 798043  E-mail nawat405@gmail.com 
 

สวนที่  1  ความเช่ือมโยง ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ 

 

  1.1  ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับที่ 1) 

 1)   ยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

               ประเด็น การปฏิรูปการเรียนรูแบบพลิกโฉม 

                           การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครูใหเปนครูยุคใหม” 

     (1) เปาหมาย คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที ่21 

     (2) ประเด็นยุทธศาสตร การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง 

ในศตวรรษที่ 21 

     (3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 

           สพป.มหาสารคาม  เขต ๒ เปนหนวยงานทางการศึกษาจัดตั้งข้ึนเพื่อสงเสริมสนับสนุน การ

บริการจัดการและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและกลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

มีภารกิจหลักคือการนิเทศการศึกษาวิเคราะหวิจัย ติดตาม ตรวจสอบและประเมนิผล การพัฒนา

ระบบการบริหารและการจัดการศกึษาของโรงเรยีนในสังกัดเพ่ือพัฒนาใหสถานศกึษามีความเขมแข็ง

ในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนไดอยางมคีุณภาพไดมาตรฐานเทาเทียมกันโดยการนิเทศ

การศกึษานั้นจะเปนการสงเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพครูผูสอนในการจัดการเรยีนรู เปลี่ยนโฉม

บทบาท ครูใหเปนครูยุคใหม เปนผูสนับสนุนอำนวยการในการจัดการเรียนรูใหพัฒนาผูเรียนไดเต็ม

ตามศกัยภาพ 

 



 
 

 1.2  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับที่ 2) 

  1)   แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู 

        (1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 

 เปาหมายที่ คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะ

ที่จำเปนของโลกศตวรรษที่ ๒๑ มีความสามารถในการแกไขปญหา ปรบัตัว สื่อสาร และทำงานรวมกับผูอื่นได 

มีนิสัยใฝเรยีนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

                 “การจัดการศึกษาเปนเรื่องสำคัญในการพัฒนาประเทศ เพื่อสรางประชาชนใหมีความรู 

ความคดิ ความประพฤติ ทัศนคติ คานิยมและคุณธรรมของบุคคล เพื่อใหเปนพลเมืองที่ดีและมีคุณภาพ...” 

ดังน้ัน คุณภาพการศึกษาจึงสะทอนถึงคุณภาพของคนที่เปนผลิตผลของการจัดการศึกษาการจัดการศึกษาจึง

ตองพัฒนาอยางไมหยุดย้ังผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ เปนการสอบที่ใชขอสอบมาตรฐานเหมือนกันทุก

โรงเรียนเพ่ือแสดงใหโรงเรยีนตาง ๆ เห็นถึงผลการจัดการศึกษาของโรงเรยีนตนเองและจากการศึกษา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศกึษามหาสารคาม เขต 2 

พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(O-NET เฉลี่ยใน 4 สาระ)  สามปยอนหลังตั้งแตปการศกึษา 2561–2563 

พบวาคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมนิและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานทั้ง 4 กลุมสาระ

การเรียนรูมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง  

             แนวทางการพัฒนา สพป.มหาสารคาม เขต 2 ดำเนินการดังนี้  

                                   1) จัดประชุมเชิงปฏิบตัิครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

( ภาษาอังกฤษ )  สำหรับครูผูสอนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนตนและครผููสอนระดบัปฐมวัย 

                                   2) นิเทศ ติดตาม การจัดการศกึษาครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ ( ภาษาอังกฤษ ) ครผููสอนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม 

เขต 2 

                             - เปาหมายของแผนยอย การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการ

เปลีย่นแปลงในศตวรรษที่ ๒๑  

                                   1) เพ่ือพัฒนาความรูและสรางความเขาใจเก่ียวกับการสอนภาษาอังกฤษแบบ 

Phonics ขั้นพ้ืนฐาน 

                                   2) เพ่ือสรางเคร่ืองมือการสอนภาษาอังกฤษแบบ Phonics ใหแกครูผูสอน 

                                   3) เพ่ือนเิทศติดตามงานนโยบายและโครงการตาง ๆ ใหสำเร็จและตรงตาม

จุดเนนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                     

 การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ 

                      ในปจจุบันการเรียนการสอนภาษาอังกฤษไดพัฒนารูปแบบการสอน เพื่อใหเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดกับผูเรยีน และรูปแบบการสอนที่กำลังเปนที่นิยมในปจจุบันนี้คือ การสอนภาษาอังกฤษโดย

ใชหลักการของ Phonics ท่ีแสดงความสัมพันธของเสียงกับพยัญชนะ ซึ่งการสอนภาษาอังกฤษแบบ Phonics 



 
 

ไดรบัการวิจัยแลววาชวยวางพ้ืนฐานและสรางความเขาใจในตัวภาษา เพ่ือตอยอดทักษะการอาน-เขียน

ภาษาอังกฤษของผูเรียนใหไดดียิ่งขึ้น การสอนภาษาอังกฤษแบบ Phonics เริ่มเปนทีแ่พรหลายในโรงเรียน 

และเปนองคความรูใหมที่สมควรวางรากฐานที่ถูกตองให การอบรม “Phonics ขั้นพ้ืนฐาน” จึงเหมาะกับ

คุณครูสอนภาษาอังกฤษ ผูปกครองท่ีสอนภาษาอังกฤษเสริมใหลูก ๆ เองที่บาน และผูที่สนใจ Phonics เพ่ือตอ

ยอดทักษะทางภาษาและวิชาชีพ 

 1.3   แผนการปฏิรปูประเทศ (แผนระดับที่ 2) 

  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 

  2) ขั้นตอนการดำเนินงาน สพป.มหาสารคาม เขต 2 ดำเนินงานตามข้ันตอน ดังนี้ 

                         2.1 วิเคราะห สังเคราะห ผลการทดสอบในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  
( ภาษาอังกฤษ )  สถานศึกษาในสังกัดยอนหลัง 2 ปการศึกษา ไดแกปการศกึษา 2563 – 2562  
                         2.2 จัดทำหลักสูตรการจัดการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ( 
ภาษาอังกฤษ ) ระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษาตอนตน 

  3) กิจกรรม สพป.มหาสารคาม เขต 2 ดำเนินกิจกรรม ดังน้ี 
                            3.1 จดัประชุมเชิงปฏิบัติการครผููสอนในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
( ภาษาอังกฤษ ) สำหรับครูผูสอนระดับปฐมวัยและประถมศึกษาตอนตน จำนวน 2 รุน ๆ ละ 2 วัน  
                             3.2 การนิเทศแบบบูรณาการเพ่ือยกระดับคณุภาพผูเรียน 

  4) เปาหมายกิจกรรม 
                              4.1 ครูผูสอนในระดับปฐมวัย จำนวน 221 แหง 
                              4.2 ครูผูสอนในระดับประถมศึกษาตอนตนโรงเรยีนขนาดเล็ก จำนวน 164 แหง 

 1.4  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

  1) วัตถุประสงคท่ี คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยที่สมบูรณ 

  2) เปาหมายรวมท่ี ลดความแหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

  3) ยุทธศาสตรที่ การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
                          แนวทางการพัฒนา 
                         ๑. พัฒนาศักยภาพคนไทยใหมีทักษะ ความรู และความสามารถในการดำรงชีวิตอยางมี
คุณคา 
                         ๒. พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุน ใหมทีักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ มีความคิด
สรางสรรค มีทักษะการทำงาน และการใชชีวิตที่พรอมที่จะเขาสูวัยทำงาน 

 1.6  แผนระดับที่ 3 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป ( 2563 – 2565 ) ของสพฐ. และ
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. จุดเนนกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 
การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

                           - พัฒนาครใูนสาขาวิชาตาง ๆ เพ่ือใหมีมาตรฐานวิชาชีพที่สูงข้ึน 



 
 

 

            2. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป 2565 

นโยบายท่ี 3 ดานคุณภาพ 

     พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหเปนครูยุคใหม มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตาม

หลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหนาที่ไดดี มีความรู ความสามารถในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล  

มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเปนครู 

 

สวนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

           2.1  หลักการและเหตุผล 

     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายสงเสริมการเรียนการสอน 

และพัฒนาคุณภาพของผูเรียน ใหเปนไปอยางมคีุณภาพตามลักษณะท่ีหลักสูตรรแกนกลางการศึกษาข้ัน 

พ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 กำหนดไวอีกทั้งภาษาอังกฤษเปนภาษาสำคัญที่นิยมใชเพ่ือการติดตอสื่อสารกันท่ัวโลก  

ดังน้ัน หากขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถดานภาษาอังกฤษจะสงผลใหสามารถ 

เขาถึงแหลงขอมูลและโอกาสตาง ๆ ไดมากยิ่งข้ึน  

     2.2 วัตถุประสงค 
   1. เพื่อพัฒนาความรูและสรางความเขาใจเก่ียวกับการสอนภาษาอังกฤษแบบ Phonics  

ขั้นพ้ืนฐานแกครูผูสอนระดับปฐมวัยและประถมศึกษาตอนตน 

   2. เพื่อสรางเครื่องมือการสอนภาษาอังกฤษแบบ Phonics ใหแกครูผูสอนในสังกัดและจัดทำ 

เปนคลังสื่อของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

   3. สถานศึกษาในสังกัดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมขึ้น 

        2.3  เปาหมาย 

   1. ครผููสอนในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ( ภาษาอังกฤษ ) ระดบัประถมศึกษา

ตอนตน จำนวน 168  แหง และระดับปฐมวัย จำนวน 221 แหง 

   2. เพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะในการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ ใหกับนักเรยีน

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

   3. เพือ่เพิ่มทักษะ และสมรรถนะครูผูสอนภาษาอังกฤษ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

             2.4  ผลผลิต ผลลัพธ และดัชนีชี้วัดความสำเรจ็ 

2.4.1 ผลผลิต (Output) 

1) ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรูความสามารถในการใช 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันได 



 
 

                               2)นกัเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 

มีเจตคติที่ดีตอวิชาภาษาอังกฤษ 

   2.4.2   ผลลัพธ (Outcome) 

  ครูผูสอนในกลุมสาระภาษาตางประเทศ ( อังกฤษ ) ในระดับประถมศึกษาตอนตนและระดับ

ปฐมวัย มีความมั่นใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและมีทักษะในการจัดการเรียนการสอนไดตรงตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนักเรียนในสังกัดไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพมีความรักและ

มีความสุขในกิจกรรมที่ครูผูสอนไดออกแบบไว 

   2.5  ดัชนีช้ีวัดความสำเร็จ (KPIs) 

    2.5.1   เชิงปริมาณ 

1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในสังกัดมีผลการประเมินจากหนวยงาน 

ภายนอกมีพัฒนาการเพ่ิมข้ึนสอดคลองกับนโยบายของตนสังกัด 

                              2) รอยละ 80 ของผูเรียนมีทักษะทางภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพ 

                              3) ครูผูสอนภาษาอังกฤษสามารถจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษไดอยางมี

ประสิทธิภาพและเกิดชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ 

                               4) สถานศึกษาในสังกัด ไดรับการนิเทศ ติดตาม สงเสรมิเพ่ือยกระดับคุณภาพการ

สอนภาษาอังกฤษอยางสม่ำเสมอ 

     2.5.2  เชิงคณุภาพ 

                        นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศสูงขึ้นไมต่ำกวารอยละ 3 เมื่อเปรียบเทียบ

กับปการศึกษา 2562 

   2.6  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

  2.6.1 ครผููสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาตอนตน เขาใจและสามารถประยุกตใช

ภาษาอังกฤษ ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลในชั้นเรียนได 

  2.6.2 ครูผูสอนภาษาอังกฤษสามารถจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได

อยางมีประสิทธิภาพเหมาะกับพัฒนาการของนักเรียน 

  2.6.3 นักเรียนมีทัศนคติท่ีดีตอวิชาภาษาอังกฤษได 

   2.7  กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 

  ผูบรหิารการศึกษา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและประชากรวัยเรียนใน

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 



 
 

  2.8 ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตุลาคม  2564 – กันยายน 2565 

 2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินงบประมาณ 

       วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ 50,000 บาท 

2.9.1 กิจกรรมและการดำเนินการ 
 

ท่ี กจิกรรมและการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผูรับผิดชอบ สถานที่ 
1. วิเคราะหมาตรฐานผลการทดสอบทาง

การศกึษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ป

การศกึษา ๒๕๖๒ กลุมสาระ

ภาษาตางประเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศกึษา 

พ.ย. – ธ.ค. 2564 กลุมนิเทศ ติดตสาม

และประเมินผลการ

จัดการศึกษา  

สพป.มค 2 

2. เปรียบเทียบผลการทดสอบกลุมสาระ

ภาษาตางประเทศ ปการศึกษา 2562 – 

2563 และจัดทำคูมือแนวทางการ

ยกระดับคุณภาพครูผูสอนกลุมสาระ

ภาษาตางประเทศ ปการศึกษา 2564  

มกราคม 2565 กลุมนิเทศ ติดตสาม

และประเมินผลการ

จัดการศึกษา 

สพป.มค.2 

3. จัดอบรมเชิงปฏิบัตกิารยกระดับคุณภาพ

ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ สำหรับโรงเรยีนที่มี

คะแนนเฉลี่ยต่ำกวาคาเฉลี่ย

ระดับประเทศ จำนวน 200 แหง 

มกราคม 2565 กลุมนิเทศ ติดตาม

และประเมินผลการ

จัดการศึกษา 

สพป.มค.2 

4. นิเทศ ตดิตามและสรุปรายงานผล

โครงการ 

พฤษภาคม 2565 กลุมนิเทศ ติดตามฯ สพป.มค.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
2.9.2 รายละเอียดการใชงบประมาณ งบประมาณทั้งสิ้น 50,000 บาท โดยมีรายละเอยีดการใชจาย ดังนี้  

( ถัวจายทุกรายการ ) 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก รวม 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม งบประมาณ  

1 พัฒนาการคุณภาพการเรียนการ

สอนภาษาอังกฤษ ประจำป

การศึกษา 2565 สำหรับครู

ปฐมวัย 

      

 1.1 คาอาหารวางและเครื่องดื่มผู

เขารับการอบรมรุนท่ี 1/ 2  

จำนวน 185 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ 

ละ 35 บาท  เปนเงิน 

 12,950    12,950 

 1.2 คาอาหารกลางวันผูเขารับ

การอบรมรุนที่ 1 จำนวน 185 

คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 120 บาท 

  

22,200 

    

22,200 

 1.3 คาวิทยากรรุนที่ 1 จำนวน 2 

คน ๆ ละ 12 ชั่วโมง ๆ ละ 600 

บาท เปนเงิน 

14,400     14,400 

 คาวัสด ุ/ รายงานผลโครงการ   450    

 รวมท้ังสิ้น 14,400 35,150 450   50,000 

 

2.9.3 แผนการใชจายเงินงบประมาณ (ไตรมาส) 

 

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 

1/2565 

ไตรมาสที่ 

2/2565 

ไตรมาสที่ 

3/2565 

ไตรมาสที่ 

4/2565 

1. วิ เค ราะห ม าตรฐาน ผ ลการ

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ัน

พื้นฐาน ปการศึกษา 2563 กลุม

สาระภาษาตางประเทศ ระดับเขต

พื้นท่ีการศึกษา 

     

2. เปรยีบเทียบผลการทดสอบกลุม

สาระภาษาตางประเทศ ป

     



 
 

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 

1/2565 

ไตรมาสที่ 

2/2565 

ไตรมาสที่ 

3/2565 

ไตรมาสที่ 

4/2565 

การศกึษา 2562 – 263 และจัดทำ

คูมือแนวทางการยกระดับคุณภาพ

ครูผูสอนกลุมสาระาษาตางประเทศ 

ปการศึกษา 2563 

3.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับ

คุณภาพครูผู สอนกลุมสาระการ

เรียนรูภาษาตางประเทศ สำหรับ

โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกวา

คาเฉลี่ยระดับประเทศ 

  50,000  50,000 

รวม 
  50,000  50,000 

 

       4. วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษาหรือขยายผลเมื่อโครงการแลวเสร็จ ใหเกิดความย่ังยืน

ของโครงการ           

            ผูมสีวนไดสวนเสียในองคกร ประกอบดวย ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดตองตระหนักและปฏิบัติหนาที่ของตนเองท่ีไดรับมอบหมายอยางเตม็

ความสามารถ และผูรับผิดชอบโครงการจะตองวิเคราะหและสังเคราะหผลการดำเนนิโครงการวาโครงการนั้น

บรรลุตามวัตถุประสงคหรือไมและมีจุดที่ควรพัฒนาอยางไรและนำไปปรับปรุง แกไข ในปงบประมาณถัดไป

พรอมทั้งมีการนำเสนอผลการดำเนินการดังกลาวตอผูบริหารระดับสงูและผูที่มสีวนเกี่ยวของทุกภาคสวนเพ่ือ

จะไดนำไปปรับปรุงแกไขในปงบประมาณถัดไป 

 

 



 
 

โครงการ      พัฒนาแนวคิดเชิงคำนวณโดยใชเกมเปนฐาน Game-based Learning 

สนองนโยบายระดับ สพฐ. นโยบายที่ 3 ดานคุณภาพ                                                                  . 

แผนงาน (ชื่อแผนงบประมาณ) พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย                 . 

ลักษณะโครงการ  โครงการใหม 

งบประมาณ 20,000บาท  แหลงงบประมาณ (งบ สพฐ/งบ สพป./งบอื่นๆ)………………………..............ระยะเวลา

ดำเนินการ  ปงบประมาณ 2565 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ถึง เดือน  กันยายน พ.ศ 2565 

หนวยงานรับผิดชอบ กลุมนิเทศ ตดิตามและประเมนิผลการจัดการศกึษา  

ผูติดตอประสานงาน (contact person) 

ชื่อ – นามสกุล นายวุฒินันทร พรนิคม  โทรศัพท  063 - 7313339 

โทรสาร...043-798043...  E-mail wuttinan_p@mkarea2.go.th 

สวนที่  1  ความเช่ือมโยง ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ  

1.1  ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับที่ 1)  
 1)  ยุทธศาสตรชาติ ดาน  การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

       (1) เปาหมาย  คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 

       (2) ประเด็นยุทธศาสตร การปฏิรปูกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงใน 

ศตวรรษที่ 21 

(3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษา

มหาสารคาม เขต ๒ เปนหนวยงานทางการศกึษา จัดตั้งขึ้นเพ่ือสงเสริม สนับสนุน การบริการจัดการและพัฒนา

คุณภาพสถานศกึษาและกลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามีภารกิจหลักคือการนิเทศการศึกษา

วิเคราะหวิจัย ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน

ในสังกัดเพื่อพัฒนาใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพได

มาตรฐานเทาเทียมกัน 

           กระทรวงศึกษาธิการไดมีการประกาศใชมาตรฐานหลักสูตรการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 

๒๕๖๐)โดยเพิ่มเติมสาระที่ ๔ เทคโนโลยี ซึ่งมีวิชาวิทยาการคำนวณ (Computing Science) ท่ีประกอบดวยองค

ความรูหลัก ๓ ดาน ไดแก ๑) วิทยาการคอมพิวเตอร เชน การแกปญหา Coding การใชตรรกะ ๒) การใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการแกปญหา ๓) การใชเทคโนโลยีอยางปลอดภัยและรูเทาทันจาก

ประกาศหลักสูตรใหมมาแลวตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ในประเทศท่ีพัฒนาแลว นักเรียนบางคนสามารถสรางนวัตกรรมไปสูการใชงาน หรือจำหนาย

จริงไดซึ่งทักษะดานการสรางสรรคเทคโนโลยี และนวตักรรม เปนทักษะที่สำคัญมากสำหรับการเรียนรูสูการ

พัฒนาประเทศไทยไปสูยุคของประเทศไทย ๔.0 ที่นักเรียนจะตองพัฒนาความคิดสรางสรรค ผานการเรียนรู

หลากหลายรูปแบ สรางผลงานเชินวัตกรรมจากจินตนาการสูการปฏิบัติ เพ่ือสรางเปนตนแบบหรือแบบจำลอง 

หรือชิ้นงานจริง โดยแนวคิดการสรางสิ่งตาง ๆ อาจมาจากเรื่องพื้นฐานไปสูเรือ่งท่ีตองเนนทักษะอาชีพ สามารถ



 
 

คิดเพิ่มมูลคาของผลงานที่ได ผานการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ซึ่งการจัดการเรียนรูใหนักเรียนเกิดสมรรถนะ

สำคัญดังกลาวจำเปนตองพัฒนานักเรียนใหมีทักษะดานการโคดดิ้ง และมีโอกาสฝกฝนและใชงานสื่อ และ

อุปกรณจริง รวมทั้งมีโกาสขารวมนำเสนอ แลกเปลี่ยนเรยีนรู เพ่ือจะไดมีประสบการณและแนวคิดใหมๆ ในการ

พัฒนาทักษะดานการโคดดิ้ง เพื่อการพัฒนานวัตกรรม โดยมีครผููสอนเปนผูใหคำปรกึษาและอำนวยความสะดวก

ในการใชสื่อ อุปกรณ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ 

 

 1.2  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับที่ 2) 

1) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู   

(1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 

เปาหมาย...คนไทยไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของ           

พหุปญญาดีข้ึน... 

                  “การจัดการศึกษาเปนเรื่องสำคัญในการพัฒนาประเทศ เพ่ือสรางประชาชนใหมีความรู ความคิด 

ความประพฤติ ทัศนคติ คานิยมและคุณธรรมของบุคคล เพ่ือใหเปนพลเมืองที่ดีและมีคุณภาพ...” ดังนั้น คุณภาพ

การศึกษาจึงสะทอนถึงคุณภาพของคนที่เปนผลิตผลของการจัดการศึกษาการจัดการศึกษาจึงตองพัฒนาอยางไม

หยุดยัง้ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ เปนการสอบที่ใชขอสอบมาตรฐานเหมือนกันทุกโรงเรียนเพื่อแสดงให

โรงเรียนตาง ๆ เห็นถึงผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนตนเอง  และตั้งแตปการศึกษา 2563 สำนักทดสอบทาง

การศึกษาแหงชาต ิกำหนดใหสาระการเรียนรูวิทยาการคำนวณมีการวัดผลทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 

(O-NET)  สงักัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 จึงตองมีการเตรียมความพรอม

เพื่อใหกับโรงเรียนในสังกัด เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น   

                    แนวทางการพัฒนา สพป.มหาสารคาม เขต 2 ดำเนินการดังน้ี  

                     1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการวางแผนคณะทำงาน จัดทำคูมือการอบรม  

                     2) อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาแนวคิดเชิงคำนวณโดยใชเกมเปนฐาน Game-based Learning       

3) นิเทศ กำกับติดตาม กระบวนการจัดการเรียนรู  

*   เปาหมายของแผนยอย   

เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพแกครูผูสอนในโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษา 

มหาสารคาม เขต 2 ใหมีความรู ความเขาใจในการใชเทคโนโลยี และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

รวมถึงการจัดการขอมูลเพ่ือการเผยแพรสูสาธารณะ  

 *  การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 

 สพป.มหาสารคาม เขต 2 ครูผูสอนในโรงเรยีนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

มหาสารคาม เขต 2 ไดรับการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียรูเพ่ือพัฒนาแนวคิดเชิงคำนวณโดยใชเกมเปนฐาน 

(Game-based Learning) และการใชเกมเปนสื่อในการจัดกิจกรรม 

1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 

 1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ดานการศึกษา 



 
 

     2) ขั้นตอนการดำเนินงาน สพป.มหาสารคาม เขต 2 ดำเนินงานตามขั้นตอน ดังนี้  

                     2.1) จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการการวางแผนคณะทำงาน จัดทำคูมือการอบรม  

                     2.2) อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาแนวคิดเชิงคำนวณโดยใชเกมเปนฐาน Game-based Learning       

2.3) นิเทศ กำกับติดตาม กระบวนการจัดการเรียนรู  

    3) เปาหมายกิจกรรม 

          ครูผูสอนวิทยาการคำนวณ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  
 

     1.6 แผนระดับที่ 3 (ระบุช่ือ) 

          1. จุดเนนกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564  

          จุดเนนท่ี 2 การเรียนรูตลอดชีวิต 

              - พัฒนาสมรรถนะและความรูความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการใหมีความพรอมในการ

ปฏิบัตงิานรองรับความเปนรัฐบาลดิจิทัลอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดใหมีศูนยพัฒนาสมรรถนะบุคลากรระดับ

จังหวัดท่ัวประเทศ 

 

         จุดเนนที่ 6 การปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

 - พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนากำลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ ใหสอดคลองกับการ

ปฏิรูปองคการ 

        2. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

            นโยบายที่ 3 ดานคุณภาพ 

3.1 สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรยีนมคีวามรูและทักษะในตวรรษที่ 21 อยางครบถวน มี 

ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยืดม่ันในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่

ดีตอบานเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่ดี มีคณุธรม จริยธรรม เปนพลเมืองดีของชาติและเปนพลโลก 

3.2 พัฒนาความสามารถของผูเรยีนใหมีสมรรถนะดานการอานและคณติศาสตร ทักษะการคิด 

ขั้นสูงและนวัตกรม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดิจิทัล ภาษาตางประเทศ เพ่ือการแขงขันและเพื่อเปน ชองทาง

ในการเลือกศึกษาตอเพ่ือการมีงานทำ เปนพื้นฐานประกอบอาชีพ ตามความตองการและความถนัดของผูเรียน 

3.3 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยใชสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ม ี

ความเหมาะสม สอดคลองกับหลักสูตรและความจำเปนของสถานศึกษาและผูเรยีน เนนการจัดการเรียนรู แบบ 

Active earning ใหกับผูเรียนในทุกระดับชั้น รวมทั้งสงเสริมการจัดการเรียนรูท่ีสรางสมดุลทุกดาน เพื่อรองรบั

การจัดการศึกษาแบบพหุปญญา มีการวัดและประเมินผล เพ่ือสะทอนสมรรถนะของผูเรียนทุกระดับ ตามบริบท

ของสถานศกึษา เพ่ือตอบสนองทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ ๒๑ 

3.4 พัฒนาครูใหเปนครูยุคใหม มีทักษะในการปฏิบัติหนาที่ไดดีมีความรูความสามารถ ในการ 

ใชเทคโนโลยีดิจิทลั สามารถจัดการเรียนการสอนใหทันตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลง มีการพัฒนาตนเอง ทาง

วิชาชีพอยางตอเนื่อง รวมทั้งมีจิตวญิญาณความเปนครู 

  แผนงาน   พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 



 
 

 

สวนที ่ 2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
สืบเน่ืองจากรัฐบาลไดมอบนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ยุทธศสตรซาติดานการพัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย โดยใหความสำคัญกับการสงเสริมการเรียนคอมพิวเตอร (Coding) ตั้งแตระดับ

ประถมศึกษา สรางนักวิจัยใหมและนวัตกรเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพและนวัตกรรมของประเทศ ปจจุบันระบบการศกึษา

ทั่วโลกใหความสำคัญตอการสอนเทคโนโลยีในโรงเรียน โดยเฉพาะการสอนวิทยาการคำนวณตั้งแตระดับ

ประถมศึกษาเปนการสรางแนวคิดเชิงคำนวณ (Computational thinking) ซึ่งเปนการคิดแกปญหาอยางเปน

ขั้นตอนและเปนระบบ ซึ่งกระบวนการคิดเหลานี้เปนสิ่งสำคัญที่เด็กทุกคนควรไดรับการปลูกฝงตั้งแตระดับ

ประถมศึกษาเพื่อที่จะนำประเทศไปสูการพัฒนาตามนโยบาย ไทยแลนด 4.0 ตอไป กระทรวงศึกษาธิการไดมี

การปรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง พ.ศ.2560) กำหนดใหวิทยาการ

คำนวณเปนมาตรฐาน ว4.2 ในสาระที่  4 เทคโนโลยี กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร และจัดใหมี

คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรและนโยบายสงเสริมการสอนภาษาคอมพิวเตอร (Coding) แหงชาติ ซึ่ง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ไดดำเนินโครงการที่เก่ียวของกับวิทยาการคำนวณในระดับ

ตาง ๆ มาอยางตอเนื่อง 

จากนโยบายขางตนประกอบกับความตองการกำลังคนของประทศในกลุมอาชีพสะเต็มศึกษานวัตกรรม 

โดยดำเนินการอยางตอเนื่องตั้งแตระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษาเพื่อสรางโอกาสในการเขาถึงบริการ

การศึกษาท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน ลดความเหลื่อมล้ำ และสรางความเทาเทียมดานการศึกษา สำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ ) มุงเนนใหผูเรียนสามารถพัฒนาการคิด ทักษะกระบวนการ คานิยม 

เจตคติ มาหลอมรวมกันเปนสมรรถนะเพ่ือแกปญหาในชีวิตจริง เปนฐานในการพัฒนาสูอาชีพการเรียนรูตลอด

ชีวิตอันเปนสิ่งสำคัญตอการพัฒนากำลังคน และเปนฐานในการตอยอดไปสูชีวิตประจำวันและการแขงขันของ

ประเทศในอนาคต แตอยางไรก็ตาม ในสวนของนักเรียนซึ่งเปนผูมีสวนไดสวนเสียสำคัญในการจัดการศึกษา

จำเปนตองไดรับการพัฒนาอยางท่ัวถึงและสอดคลองกับบริบทที่ผูเรยีนอาศัยอยู 

นักเรียนระดับประถมศึกษาปท่ี 1 - 6 เปนวัยท่ีมีความสำคัญตอการพัฒนาการคิด โดยเฉพาะการคิดเชิง

ตรรกะ การคิดเปนเหตุเปนผล การตัดสินใจ ซ่ึงจำเปนตองปรับใหเหมาะกับบริบทของสถานศึกษาและสังคมท่ี

นักเรียนอาศัยอยู รวมทั้งการเรียนรูที่ดีที่สุดสำหรับเด็กคือการเรียนรูผานการลงมือทำ (เลน) อยางสนุกสนาน 

การเรียนรูโดยใชเกมเปนฐาน (Game-based Learning) สามารถทำใหเด็กเปลี่ยนแนวคิดเชิงนามธรรม เปน

รูปธรรมสรางแรงจูงใจใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูทำใหการเรียนรูเปนไปอยางมีความหมาย (Meaningful 

Learning)ทำใหเกิดองคความรูที่คงทน ผูเรยีนเขาใจเห็นภาพ เชื่อมโยงกับชีวิตจริงได พรอมกับการพัฒนาทักษะ

ในศตวรรษที่ 21 ไปกับการเรียนรูรวมกัน ผูเรียนจังสามารถนำความรูและทักษะที่ไดไปประยุกตใชในชีวิตและ

การทำงานอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 

 



 
 

2.2 วัตถุประสงค 

1.เพ่ือพัฒนาครูในสามารถออกแบบชุดกิจกรรม และกระบวนการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาแนวคิดเชิง

คำนวณโดยใชเกมเปนฐาน (Game-based Learning)  

2.ครูสามารถใชเกมเปนสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนรู สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปที่ 1 - 6  

ที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 

2.3  เปาหมาย 

 2.3.1  เชิงปริมาณ 

            1) ครูผูสอนวิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 จำนวน 221 โรงเรียน 

2.3.2 เชิงคุณภาพ 

1) ครใูนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 สามารถ 

ออกแบบชดุกิจกรรม และกระบวนการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาแนวคิดเชิงคำนวณโดยใชเกมเปนฐาน (Game-

based Learning) ไดอยางมีคุณภาพ 

2) ครูสามารถใชเกมเปนสื่อในการจัดกิจกรรมการเรยีนรู สำหรับนักเรียนประถมศึกษา ที่ 

เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนไดอยางมีคุณภาพ 

2.4  ผลผลิต ผลลัพธ และดัชนีช้ีวัดความสำเร็จ 

2.4.1 ผลผลิต (Output) 

1) ครใูนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 สามารถ 

ออกแบบชุดกิจกรรม และกระบวนการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาแนวคิดเชิงคำนวณโดยใชเกมเปนฐาน (Game-

based Learning) ได 

   2) ครูสามารถใชเกมเปนสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนรู สำหรับนักเรียนประถมศึกษา  

ทีเหมาะสมกับบรบิทของโรงเรียน       

 2.4.2 ผลลัพธ (Outcome) 

 ผูเรียนที่เรยีนผานกิจกรรมการเรียนรูที่ครูที่ผานการอบรมตามโครงการฯ พัฒนาขึ้น จะ 

สามารถใชแนวคิดเชิงคำนวณในการแกปญหาในชีวิตประจำวัน หรือในชีวิตจริงไดอยางเปนลำดับขั้นตอนและ

เปนระบบ 
 

2.5  ดัชนีช้ีวัดความสำเร็จ (KPIs) 

    2.5.1 เชิงปริมาณ 

ครูผูสอนวิทยาการคำนวณในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  

เขต 2 จำนวน 221 โรงเรียน สามารถจัดการเรยีนรูเพ่ือพัฒนาแนวคิดเชิงคำนวณโดยใชเกมเปนฐาน (Game-

based Learning) ได 

2.5.2  เชิงคุณภาพ 

1) ครใูนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 สามารถ 



 
 

ออกแบบชุดกิจกรรม และกระบวนการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาแนวคิดเชิงคำนวณโดยใชเกมเปนฐาน (Game-

based Learning) ไดอยางมีคุณภาพ 

 

 

2) ครสูามารถใชเกมเปนสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนรู สำหรับนักเรียนประถมศึกษา ที่ 

เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนไดอยางมีคุณภาพ 
 

2.6  ผลที่คาดวาจะไดรับ 

1) ผูเรียนที่เรียนผานกิจกรรมการเรียนรูที่ครทูี่ผานการอบรมตามโครงการฯ พัฒนาขึ้น จะ

สามารถใชแนวคิดเชิงคำนวณในการแกปญหาในชีวิตประจำวัน หรือในชีวิตจริงไดอยางเปนลำดับขั้นตอนและ

เปนระบบ 

2.) โรงเรียนที่เขารวมโครงการ จะเปนโรงเรยีนตนแบบของการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาแนวคดิ

เชิงคำนวณโดยใชเกมเปนฐาน (Game-based Learning) ได 

 

2.7  กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 

ผูบริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศ ผูบรหิารการศึกษา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 

2.8 ระยะเวลาดำเนินโครงการ ....พฤษภาคม – สิงหาคม 2565 

2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินงบประมาณ 

     วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ 20,000 บาท (สองหมืน่บาทถวน) 

ท่ี กิจกรรมและการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผูรับผดิชอบ สถานที ่

1. แตงตั้งคณะกรรมการ/ประชุมคณะการ

ดำเนนิงานการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 

กรกฎาคม 2565 กลุมนิเทศ ติดตามฯ  สพป.มค 2 

2. ดำเนินงานการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ กรกฎาคม 2565 กลุมนิเทศ ติดตามฯ  สพป.มค.2 

3 นิเทศ กำกับตดิตาม การจัด

กระบวนการเรียนรู 

สิงหาคม 2565 กลุมนิเทศ ติดตามฯ   

4. สรปุผลการดำเนนิงาน  กันยายน 2565 กลุมนิเทศ ติดตามฯ  สพป.มค.2 

 

 

 

 



 
 

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ งบประมาณทั้งสิ้น 20,000 บาท โดยมีรายละเอียดการใชจาย ดังนี้  
 

ที่ กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก 

รวม ตอบ

แทน 

ใชสอย วัสดุ รวม งบประมาณ 

1  แตงตั้งคณะกรรมการ/ประชุม

คณะการดำเนินงานการจัด

อบรมเชิงปฏิบัติการ  

 

 

     

 1.1 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 

คณะกรรมการดำเนินงาน 

จำนวน 15 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ 

ละ 35 บาท  เปนเงิน  

 

 

 

 

 

1,050 

  

 

1,050 

  

 

1,050 

 1.2 คาอาหากลางวัน 

คณะกรรมการคณะกรรมการ

ดำเนินงาน จำนวน 15 คน ๆ 

ละ 1 มื้อ ๆ ละ 120 บาท 

  

1,800 

 

 

 

 

 

1,800 

  

1,800 

2 ดำเนินงานการจัดอบรมเชิง

ปฏิบัติการ 

      

 2.1 คาตอบแทนคณะกรรมการ 

6 ชม ๆ 600  

3,600   36,00  36,00 

 2.2 คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 

ผูเขาอบรมและคณะกรรมการ

ดำเนินงาน จำนวน 70 คน ๆ 

ละ 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท  เปน

เงนิ  

 4,900  4,900  4,900 

 2.3 คาอาหากลางวัน ผูเขา

อบรมและคณะกรรมการ

ดำเนินงาน จำนวน 70 คนๆ ละ 

1 มือ้ ๆ ละ 120 บาท 

 8,400  8,400  8,400 

3 นิเทศ กำกับตดิตาม 

กระบวนการจัดการเรียนรู  

      

4  คาวัสดุ คาจัดทำคูมืออบรม 

สรุปโครงการ 

  250 250  250 

 รวมงบประมาณ 3,600 16,150 250 20,000  20,000 

(ขออนุมตัิถวัจายทุกรายการ) 



 
 

 

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที ่

1/2564 

ไตรมาสที่ 

2/2564 

ไตรมาสที่ 

3/2564 

ไตรมาสที่ 

4/2564 
แตงตั้งคณะกรรมการ/ประชุมคณะ

การดำเนินงานการจัดอบรมการเชิง

ปฏิบัติการ 

 2,850   2,850 

ดำเนินงานการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ   16,900  16,900 

นิเทศ กำกับตดิตาม กระบวนการ

จัดการเรียนรู 

     

สรุปผลการดำเนินงาน เผยแพร

ประชาสัมพันธใหสถานศึกษาและ

สาธารณชน นำสงเอกสาร  

  250  250 

รวมทั้งสิ้น  2,850 17,150  20,000 

 

 

 

 



 
 

 

โครงการ      การพัฒนาทักษะดิจิทัลและการเรียนรู 
สนองนโยบายระดับ สพฐ. นโยบายที่ 3 ดานคุณภาพ                                                                  . 

แผนงาน (ชื่อแผนงบประมาณ) พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย                 . 

ลักษณะโครงการ  โครงการใหม 

งบประมาณ 30,000บาท  แหลงงบประมาณ (งบ สพฐ/งบ สพป./งบอื่นๆ)……………………….............. 

ระยะเวลาดำเนินการ  ปงบประมาณ 2565 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ถึง เดือน  กันยายน พ.ศ 2565 

หนวยงานรับผิดชอบ กลุมนิเทศ ตดิตามและประเมนิผลการจัดการศกึษา  

ผูติดตอประสานงาน (contact person)  

ชื่อ – นามสกุล นายวุฒินันทร พรนิคม  โทรศัพท  063 - 7313339 

โทรสาร...043-798043...  E-mail wuttinan_p@mkarea2.go.th 

สวนที่  1  ความเช่ือมโยง ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ  

1.1  ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับที่ 1)  
 1)  ยุทธศาสตรชาติ ดาน  การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย 

       (1) เปาหมาย  คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 

       (2) ประเด็นยุทธศาสตร การปฏิรปูกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงใน 

ศตวรรษที่ 21 

(3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

มหาสารคาม เขต ๒ เปนหนวยงานทางการศึกษา จัดตั้งขึ้นเพ่ือสงเสริม สนับสนุน การบริการจัดการและพัฒนา

คุณภาพสถานศึกษาและกลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามีภารกิจหลักคือการนิเทศการศึกษา

วิเคราะหวิจัย ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน

ในสังกัดเพื่อพัฒนาใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพได

มาตรฐานเทาเทียมกัน 
 

           ในประเทศที่พัฒนาแลว นักเรียนบางคนสามารถสรางนวัตกรรมไปสูการใชงาน หรือจำหนาย

จริงไดซึ่งทักษะดานการสรางสรรคเทคโนโลยี และนวัตกรรม เปนทักษะที่สำคัญมากสำหรับการเรียนรูที่

เสริมสรางทักษะที่จำเปนในศตวรรษท่ี 21 สูการพัฒนาประเทศไทยไปสูยุคของประเทศไทย ๔.0 ที่นักเรียน

จะตองพัฒนาความคิดสรางสรรค ผานการเรียนรูหลากหลายรูปแบบ สรางผลงานเชินวัตกรรมจากจินตนาการสู

การปฏิบัติ เพ่ือสรางเปนตนแบบหรือแบบจำลอง หรือชิ้นงานจริง โดยแนวคิดการสรางสิ่งตาง ๆ อาจมาจากเรื่อง

พ้ืนฐานไปสูเรื่องท่ีตองเนนทักษะอาชีพ สามารถคิดเพ่ิมมูลคาของผลงานท่ีได ผานการขับเคลื่อนดวยทักษะดิจิทัล

และการเรียนรู ซึ่งการจัดการเรียนรูที่ทำใหนักเรียนเกิดสมรรถนะสำคัญดังกลาว จำเปนตองพัฒนานักเรียนใหมี

ทักษะดานดิจิทัล และมีโอกาสฝกฝนและใชงานสื่อ และอุปกรณจรงิ รวมทั้งมีโอกาสขารวมนำเสนอ แลกเปลี่ยน

เรียนรู เพ่ือจะไดมีประสบการณและแนวคิดใหมๆ ในการพัฒนาทักษะดิจิทัล เพ่ือการพัฒนานวัตกรรม โดยมี

ครูผูสอนเปนผูใหคำปรึกษาและอำนวยความสะดวกในการใชสื่อ อุปกรณ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ 



 
 

 

 1.2  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับที่ 2) 

1) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู   

(1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 

 

เปาหมาย  คนไทยไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู และทักษะที่จำเปนของโลก

ศตวรรษที่ 21 สามารถเขาถึงการรูเรยีนอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

                  “การจัดการศึกษาเปนเรื่องสำคัญในการพัฒนาประเทศ เพ่ือสรางประชาชนใหมีความรู ความคิด 

ความประพฤติ ทัศนคติ คานิยมและคุณธรรมของบุคคล เพ่ือใหเปนพลเมืองที่ดีและมีคุณภาพ...” ดังนั้น คุณภาพ

การศึกษาจึงสะทอนถึงคุณภาพของคนที่เปนผลิตผลของการจัดการศึกษา การจัดการศึกษาจึงตองพัฒนาอยางไม

หยุดยัง้  การพัฒนาทักษะดิจิทัลและการเรียนรู ในหนวยงานและบุคลากร เปนตัวชี้วัดหนึ่งท่ีสามารถยกระดับ

คุณภาพการศึกษา และพัฒนาใหเปน คนเกง คนดี มีความสมบูรณ ทั้งกายใจ และจิตวิญญาณ  สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 จึงตองมีการเตรียมความพรอมและพัฒนาทักษะดิจิทัลและ

การเรียนรู ใหกับโรงเรียนในสังกัด เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น   

                    แนวทางการพัฒนา สพป.มหาสารคาม เขต 2 ดำเนินการดังนี้  

                           1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการวางแผนคณะทำงาน จัดทำคูมือการฝกอบรม และการ

นิเทศ กำกับติดตาม การพัฒนาดิจิทัลและการเรียนรู  

                           2) นิเทศ กำกับติดตาม การพัฒนาดิจิทัลและการเรยีนรู อยางตอเน่ือง 

*   เปาหมายของแผนยอย   

คนไทยไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะดิจิทัลและการเรียนรู ทักษะที่จำเปนของโลก

ศตวรรษที่ 21 สามารถเขาถึงการรูเรยีนอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

 *  การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 

 สพป.มหาสารคาม เขต 2 ขาราชการครูและบุคลากร ในโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ไดรับการพัฒนาทักษะดิจิทัลและการเรียนรู  

1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 

  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ดานการศึกษา 
    2) ขั้นตอนการดำเนินงาน สพป.มหาสารคาม เขต 2 ดำเนินงานตามขั้นตอน ดังน้ี  

                          2.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการวางแผนคณะทำงาน จัดทำคูมือการฝกอบรม และการ

นิเทศ กำกับติดตาม การพัฒนาดิจิทัลและการเรียนรู  

                           2.2 นิเทศ กำกับติดตาม การพัฒนาดิจิทัลและการเรียนรู อยางตอเนื่อง 

 3) เปาหมายกิจกรรม 

          ครูผูสอนในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  

 



 
 

 

     1.6 แผนระดับที่ 3 (ระบุช่ือ) 

          1. จุดเนนกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565  

          จุดเนนท่ี 2 การเรียนรูตลอดชีวิต 

              - พัฒนาสมรรถนะและความรูความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการใหมีความพรอมในการ

ปฏิบตัิงานรองรับความเปนรัฐบาลดิจิทัลอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดใหมีศูนยพัฒนาสมรรถนะบุคลากรระดับ

จังหวัดท่ัวประเทศ 

 

         จุดเนนที่ 6 การปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

 - พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนากำลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ ใหสอดคลองกับการ

ปฏิรปูองคการ 

 

        2. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

            นโยบายที่ 3 ดานคุณภาพ 

3.1 สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความรูและทักษะในตวรรษที่ 21 อยางครบถวน มี 

ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยืดม่ันในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่

ดีตอบานเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่ดี มีคณุธรม จริยธรรม เปนพลเมืองดีของชาติและเปนพลโลก 

3.2 พัฒนาความสามารถของผูเรยีนใหมีสมรรถนะดานการอานและคณิตศาสตร ทักษะการคิด 

ขั้นสูงและนวัตกรม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดิจิทัล ภาษาตางประเทศ เพ่ือการแขงขันและเพ่ือเปน ชองทาง

ในการเลือกศึกษาตอเพ่ือการมีงานทำ เปนพื้นฐานประกอบอาชีพ ตามความตองการและความถนัดของผูเรียน 

3.3 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยใชสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล ที่มี 

ความเหมาะสม สอดคลองกับหลักสูตรและความจำเปนของสถานศึกษาและผูเรยีน เนนการจัดการเรียนรู แบบ 

Active earning ใหกับผูเรียนในทุกระดับชั้น รวมทั้งสงเสริมการจัดการเรียนรูท่ีสรางสมดุลทุกดาน เพื่อรองรับ

การจัดการศึกษาแบบพหุปญญา มีการวัดและประเมินผล เพ่ือสะทอนสมรรถนะของผูเรียนทุกระดับ ตามบริบท

ของสถานศึกษา เพ่ือตอบสนองทักษะที่จำเปนในศตวรรษท่ี ๒๑ 

3.4 พัฒนาครูใหเปนครูยุคใหม มีทักษะในการปฏิบัติหนาที่ไดดีมีความรูความสามารถ ในการ 

ใชเทคโนโลยีดิจิทลั สามารถจัดการเรียนการสอนใหทันตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลง มีการพัฒนาตนเอง ทาง

วิชาชีพอยางตอเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเปนครู 

  แผนงาน   พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
 

 

 

 

 



 
 

 

สวนที ่ 2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
การพัฒนาการเรียนรู มุงเนนผูเรียนใหมีทักษะการเรียนรูและมีใจใฝเรียนรูตลอดเวลา มีการออกแบบ 

ระบบการเรียนรูใหม การเปลี่ยนบทบาทครู การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนา

ระบบการเรียนรูตลอดชีวิต การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรูโดยใชดิจิทัลแพลตฟอรม และการสรางระบบ

การศึกษาเพื่อเปนเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ อีกท้ังยังใหความสำคัญกับการสงเสริมการพัฒนาคนไทยมี

ทักษะดานเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาตอยอด การสรางสรรคนวัตกรรมเพื่อตอบโจทยการพัฒนาประเทศ และ

เสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งของประเทศ 

การเปลี่ยนโฉมบทบาท "ครู" ใหเปนครูยุคใหม โดยปรับบทบาทจาก "ครูสอน" เปน "โคช" หรือ"

ผูอำนวยการการเรียนรู" ทำหนาท่ีกระตุน สรางแรงบันดาลใจ แนะนำวิธีเรียนรูและวิธีจัดระเบียบการสราความรู 

ออกแบบกิจกรรมและสรางนวัตกรรมการเรียนรูใหผูเรียน และมีบทบาทเปนนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู

เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน รวมทั้งปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูตั้งแตการดึงดูด คดัสรรผูมีความสามารถสูงให

เขามาเปนครูคณุภาพ มีระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอยางตอเนื่องครอบคลุมท้ังเงินเดือน เสนทาง

สายอาชีพ การสนับสนุนสื่อการสอน และสรางเครือขายพัฒนาครูใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน รวมถึง

การพัฒนาครูที่มีความเชี่ยวชาญดานการสอนมาเปนผูสรางครูรุนใหมอยางเปนระบบ และวัดผลงานจากการ

พัฒนาผูเรียนโดยตรง  

เพื่อใหการจัดการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยเฉพาะการพัฒนาดิจิทัลและการเรียนรู ของ

สถานศึกษาเกิดประสิทธิภาพ และเปนไปตามวัตถุประสงคของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการ

ศึกษาข้ันพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 จัดใหมีการพัฒนาทักษะดิจิทัล

และการเรียนรู ของโรงเรียนในสังกัด และกำหนดใหมีการนิเทศ กำกับ และติดตามการดำเนินการ การพัฒนา

ทักษะดิจิทัลและการเรยีนีรู ของสถานศึกษาอยางตอเนื่อง 

 

2.3  เปาหมาย 

 2.3.1  เชิงปริมาณ 

            ครูผูสอนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 จำนวน 221 

โรงเรียน 

2.3.2 เชิงคุณภาพ 

ครูผูสอนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 มีทักษะดาน

ดิจิทัลและการเรียนรู สามารออกแบบการจัดการเรียนรูโดยใชทักษะดิจิทัลไดอยางมีประสทิธิภาพ  

 

 

 



 
 

 

2.4  ผลผลิต ผลลัพธ และดัชนีช้ีวัดความสำเร็จ 

2.4.1 ผลผลิต (Output) 

ครูผูสอนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ไดรับการ

พัฒนาทักษะและการเรียนรู และใชทักษะดานดิจิทัลในการออกแบบการจัดการเรียนรูโดยใชทักษะดิจิทัลไดอยาง

มีประสิทธิภาพ 

      2.4.2 ผลลัพธ (Outcome) 

1. สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศกึษามหาสารคาม เขต 2 ไดรับ

การพัฒนาทักษะดานดิจิทัล สามารออกแบบการจัดการเรยีนรูโดยใชทักษะดิจิทัลไดอยางมีประสทิธิภาพ  

2. ผูเรียนไดรับการพัฒนาทักษะดานดิจิทัล และใชความสามารถดานดิจิทัลในการเรียนรูดวย

ตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ  

2.5  ดัชนีช้ีวัดความสำเร็จ (KPIs) 

    2.5.1 เชิงปริมาณ 

ครูผูสอนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 จำนวน 221 

โรงเรียน สามารถใชทักษะดานดิจิทัลในการออกแบบการจัดการเรียนรูโดยใชทักษะดิจิทัลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2.5.2  เชิงคุณภาพ 

ครผููสอน ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 สามารถใช 

ทักษะดิจิทัลในการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู ไดอยางมปีระสิทธิภาพ  

ผูเรียนไดรับการพัฒนาทักษะดานดิจิทัล และใชความสามารถดานดิจิทัลในการเรียนรูดวย

ตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 

2.6  ผลที่คาดวาจะไดรับ 

1.) ครผููสอน ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 สามารถ

ใช ทักษะดิจิทัลในการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรยีนรู ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

2.) ผูเรียนไดรบัการพัฒนาทักษะดานดิจิทัล และใชความสามารถดานดิจิทัลในการเรียนรูดวย

ตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ  

3.) สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่ดี ดานดิจิทัลพัฒนาการเรียนรู 

2.7  กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 

ผูบรหิารสถานศึกษา ศึกษานิเทศ ผูบรหิารการศึกษา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 

 

 

 



 
 

2.8 ระยะเวลาดำเนินโครงการ ....พฤษภาคม – สิงหาคม 2565... 

2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินงบประมาณ 

     วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ 30,000บาท (สามหมื่นบาทถวน) 

ท่ี กิจกรรมและการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผูรับผดิชอบ สถานที ่

1. แตงตั้งคณะกรรมการ/ประชุมคณะการ

ดำเนนิงานการจัดอบรมการพัฒนา

ทักษะดิจิทัลและการเรยีนรู 

กรกฎาคม 2565 กลุมนิเทศ ติดตาม

และประเมินผลการ

จัดการศึกษา  

สพป.มค 2 

2. ดำเนินงานการจัดอบรมการพัฒนา

ทักษะดิจิทัลและการเรยีนรู 

กรกฎาคม 2565 กลุมนิเทศ ติดตาม

และประเมินผลการ

จัดการศึกษา 

สพป.มค.2 

3 นิเทศ กำกับตดิตาม การพัฒนาทักษะ

ดิจิทัลและการเรยีนรู 

สิงหาคม 2565 กลุมนิเทศ ติดตาม

และประเมินผลการ

จัดการศึกษา 

 

4. สรปุผลการดำเนินงาน เผยแพร

ประชาสัมพันธใหสถานศึกษาและ

สาธารณชน นำสงเอกสาร  

กันยายน 2565 กลุมนิเทศ ติดตาม

และประเมินผลการ

จัดการศึกษา 

สพป.มค.2 

 

 

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ งบประมาณทั้งสิ้น 30,00บาท โดยมีรายละเอียดการใชจาย ดังนี้  

ที่ กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก 

รวม ตอบ

แทน 

ใชสอย วัสดุ รวม งบประมาณ 

1  แตงตั้งคณะกรรมการ/ประชุม

คณะการดำเนินงานการจัด

อบรมการพัฒนาทักษะดิจิทัล

และการเรยีนรู   

 

 

     

 1.1 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 

คณะกรรมการดำเนินงาน 

จำนวน 15 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ 

ละ 35 บาท  เปนเงิน  

 

 

 

 

 

1,050 

  

 

1,050 

  

 

1,050 

 1.2 คาอาหากลางวัน 

คณะกรรมการคณะกรรมการ

ดำเนินงาน จำนวน 15 คน ๆ 

  

1,800 

 

 

 

 

1,800 

  

1,800 



 
 

ละ 1 มื้อ ๆ ละ 120 บาท  

2 ดำเนินงานการจัดอบรมการ

พัฒนาทักษะดิจิทัลและการ

เรียนรู 

      

 2.1 คาตอบแทนคณะกรรมการ 

6 ชม ๆ 600  

3,600   3,600  3,600 

 2.2 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 

ผูเขาอบรมและคณะกรรมการ

ดำเนินงาน จำนวน 120 คน ๆ 

ละ 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท  เปน

เงนิ  

 8,400  8,400  8,400 

 2.3 คาอาหากลางวัน ผูเขา

อบรมและคณะกรรมการ

ดำเนินงาน จำนวน 120 คนๆ 

ละ 1 มื้อ ๆ ละ 120 บาท 

 14,400  14,400  14,400 

3 นิเทศ กำกับตดิตาม การพัฒนา

ทักษะดิจิทัลและการเรียนรู 

คาตอบแทนกรรมการออกนิเทศ 

กำกับ ติดมตาม  

      

4  คาวัสดุ คาจัดทำคูมืออบรม 

สรุปโครงการ 

  750 750  750 

 รวมงบประมาณ 3,600 25,650 750 30,000  30,000 

(ขออนุมตัิถัวจายทุกรายการ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที ่

1/2564 

ไตรมาสที่ 

2/2564 

ไตรมาสที่ 

3/2564 

ไตรมาสที่ 

4/2564 
แตงตั้งคณะกรรมการ/ประชุมคณะ

การดำเนินงานการจัดอบรมการพัฒนา

ทักษะดิจิทัลและการเรียนรู 

 2,850   2,850 

ดำเนินงานการจัดอบรมการพัฒนา

ทักษะดิจิทัลและการเรียนรู 

  26,400  26,400 

นิเทศ กำกับตดิตาม การพัฒนาทักษะ

ดิจิทัลและการเรียนรู 

     

สรุปผลการดำเนินงาน เผยแพร

ประชาสัมพันธใหสถานศึกษาและ

สาธารณชน นำสงเอกสาร  

  750  750 

รวมทั้งสิ้น  2,850 27,150  30,000 

 

 



โครงการ   พัฒนาคณุภาพการศึกษาวิทยาศาสตรโดยการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน 

                 (Project – Based Learning. : PBL 
 

สนองนโยบายระดับ สพฐ. นโยบายที่ 3 ดานคุณภาพ 

แผนงาน (ชื่อแผนงบประมาณ) พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสรมิสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

ลักษณะโครงการ  (ตอเนื่อง) 

งบประมาณ  30,000 บาท  แหลงงบประมาณ (งบ สพฐ/งบ สพป./งบอื่นๆ)……………………….............. 

ระยะเวลาดำเนินการ  ปงบประมาณ 2565 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564  ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

หนวยงานรับผิดชอบ กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป. มหาสารคาม เขต 2 

ผูติดตอประสานงาน (contact person) 

ชื่อ – นามสกุล     นายธนัฐ   จันทเขต  โทรศพัท   0876079889 

โทรสาร     043-798043   E-mail  thanatkhet@gmail.com 

สวนที่  1  ความเช่ือมโยง ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ 

 
1.1  ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับที่ 1) 

 1)   ยุทธศาสตรชาติ  ดานการพัฒนาและเสริมสรางศกัยภาพทรัพยากรมนุษย 

     (1) เปาหมาย  คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

     (2) ประเด็นยุทธศาสตร...การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง

ในศตวรรษท่ี 21 

     (3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ.....สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ เปนหนวยงานทางการศึกษา จัดตั้งข้ึนเพ่ือสงเสริม สนับสนุน การบริการ

จัดการและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและกลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามีภารกิจหลักคือ

การนิเทศการศึกษาวิเคราะหวิจัย ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การพัฒนาระบบการบริหารและการจัด

การศึกษาของโรงเรยีนในสังกัดเพื่อพัฒนาใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารและการจัดการเรียนการ

สอนไดอยางมีคุณภาพไดมาตรฐานเทาเทียมกัน 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) เปนหลักสูตร

การศึกษาของประเทศ มีจุดประสงคที่จะพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหเปนคนดี  มีปญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี    

มีความสามารถในการแขงขัน โดยเฉพาะอยางยิ่งการเพิ่มศักยภาพของผูเรยีนใหสูงข้ึน สามารถดำรงชีวิตอยูกับ

ผูอื่นอยางมีความสุข บนพื้นฐานของความเปนไทยและความเปนสากล รวมท้ังมีความสามารถในการประกอบ

อาชีพ หรือศึกษาตอตามความถนัด ความสนใจ และความสามารถของแตละบุคคล ตลอดจนการวัดผลและ

ประเมินผลการเรียนตาม หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) เนน



 
 

วิธีการวัดผลจากสภาพจริง โดยเนนการแสดงออกของผูเรียน ใหสอดคลองกับคุณลักษณะ ความสามารถที่พึง

ประสงค  ดวยวิธีการที่หลากหลาย   

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตรโดยการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน 

(Project – Based Learning. : PBL) จัดทำข้ึนเพื่อใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของสถานศึกษาใน

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐)  

 1.2  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับที่ 2) 

  1)   แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น ...การพัฒนาการเรียนรู... 

        (1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 

 เปาหมาย...คนไทยไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและ

ความสามารถของพหุปญญาดีข้ึน... 

                  “การจัดการศึกษาเปนเรื่องสำคัญในการพัฒนาประเทศ เพ่ือสรางประชาชนใหมีความรู 

ความคดิ ความประพฤติ ทัศนคติ คานิยมและคุณธรรมของบุคคล เพื่อใหเปนพลเมืองที่ดีและมีคุณภาพ...” 

ดังน้ัน คุณภาพการศึกษาจึงสะทอนถึงคุณภาพของคนที่เปนผลิตผลของการจัดการศึกษาการจัดการศึกษาจึง

ตองพัฒนาอยางไมหยุดย้ังผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ เปนการสอบที่ใชขอสอบมาตรฐานเหมือนกันทุก

โรงเรียนเพ่ือแสดงใหโรงเรยีนตาง ๆ เห็นถึงผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนตนเองและจากการศึกษา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศกึษามหาสารคาม เขต 2 

พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(O-NET เฉลี่ยใน 4 สาระ)  สามปยอนหลังตั้งแตปการศกึษา 2560–2561 

พบวาคะแนนเฉล่ียของผลการประเมินและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐานท้ัง 4 กลุมสาระ

การเรียนรูมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง  

                    แนวทางการพัฒนา …สพป.มหาสารคาม เขต 2 ดำเนินการดังนี้ ... 

                                   1) จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการการวางแผนคณะทำงาน 

                                   2) ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตรโดยการ

จัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน(Project – Based Learning. : PBL) 

*   เปาหมายของแผนยอย   

                                   1) เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรใหสูงข้ึน ดวยการจัดการ

เรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project – Based Learning. : PBL) 

                                   2) ผูเรียนของโรงเรยีนที่เขารวมโครงการ มีเจตคติที่ดีตอการเรียนรูวิทยาศาสตร 

ดวยการจัดการเรยีนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project – Based Learning. : PBL) 



 
 

 

                               *  การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ สพป.มหาสารคาม เขต 2 

ผูเรียนของโรงเรยีนท่ีเขารวมโครงการ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรใหสูงขึ้น และมีเจตคติที่ดีตอการ

เรยีนรูวิทยาศาสตร ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project – Based Learning. : PBL)  

 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 

  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป...ดานการศึกษา… 

     2) ขั้นตอนการดำเนินงาน สพป.มหาสารคาม เขต 2 ดำเนินงานตามขั้นตอน ดังนี้  

                            2.1 จดัประชุมเชิงปฏิบัติการการวางแผนคณะทำงาน 

                            2.2 ประชุมเชิงปฏิบัตกิารพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตรโดยการจัดการเรยีนรู

โดยใชโครงงานเปนฐาน(Project - Based Learning. : PBL) 

  3) เปาหมายกิจกรรม 

     4.1 ขาราชการครแูละบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม 

เขต 2 จำนวน 221 คน     

              1.4  แผนระดับท่ี 3 (ระบุช่ือ) 
          1. จุดเนนกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

      การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
                 การจัดการองคความรูและยกระดับทักษะที่จำเปน เนนพัฒนาความรูและสมรรถนะดาน 
Digital Literacy สำหรับผูเรยีนที่มีความแตกตางกันตามระดับและประเภทของการจัดการศกึษา เชน STEM 
Coding  เปนตน 

        2. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
                 นโยบายที่ 3 ดานคุณภาพ   

  1. สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความรู มีทักษะการเรียนรูและทักษะที่จำเปนของโลก
ในศตวรรษที่ 21 อยางครบถวน เปนคนดี มีวินัย มคีวามรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนะที่ถูกตองตอบานเมือง 

  2. พัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะและทักษะดานการอาน คณิตศาสตร การคิดชั้นสูงนวัตกรรม
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาตางประเทศ เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและการ
เลือกศึกษาตอเพื่อการมีงานทำ 

 

 

 

 

 



 
 

สวนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

    2.1  หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช  2542  และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ.2545ไดกำหนดนโยบายการจัดการศึกษาของชาติไววา   “การจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทย

ใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ

ดำรงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข”  (ศึกษาธิการ. 2542 :5)  โดยยึดแนวทางการจัด

การศึกษาบนพ้ืนฐานขอเท็จจริงท่ีวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียน

มีความสำคัญท่ีสุด ดังนั้นจึงเปนหนาที่ของสถานศึกษา ซึ่งหมายถึงครูผูสอนและผูบริหารที่จะตองสงเสริมให

ผูเรียนไดมีโอกาสพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ทั้งนี้ตองมุงเนนความสำคัญท้ังดานความรู 

คุณธรรม กระบวนการเรียนรูและบูรณาการตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษาจะตองจัดเนื้อหา

สาระและกิจกรรมใหเหมาะสมสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน โดยคำนึงถึงความแตกตาง

ระหวางบุคคล ตลอดจนการสนับสนุนใหผูเรยีนไดฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ

และการประยุกตความรูเพื่อมาใชปองกันและแกไขปญหาดวยการจัดกิจกรรมใหผู เรียนไดเรียนรูจาก

ประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติ ทำได คิดเปน รักการอานและเกิดการใฝเรียนรูอยางตอเน่ือง รวมทั้งตองจด

การเรียนการสอนในลักษณะการผสมผสานสาระการเรียนรูตาง ๆ ใหสมดุลกัน ควบคูไปกับการปลูกฝง

คุณธรรมและคานิยมอันพึงประสงคไวในทุกวิชาดวย (วิชาการ. 2542 : 13) 

วิชาวิทยาศาสตรเปนวิชาหนึ่งในกลุมสาระการเรียนรูที่ถูกบรรจุอยูในหลักสูตรของทุกสถานศึกษา 

ที่มุงเนนใหผูเรียนไดเรียนรู มีทักษะการคิดคำนวณ คิดวิเคราะห และแกปญหาที่หลากหลาย จึงไดเล็งเห็นถึง

ความสำคัญของการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ บูรณาการรูปแบบและเทคนิคตาง ๆ ในการจัดการ

เรียนรูสงเสริมและพัฒนาทักษะดานการคิดและกระบวนการทางวิทยาศาสตร และจากการผลการทดสอบ

ระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 256๒ ปรากฏวามีคาเฉลี่ย ๓๔.๐๖ 

ฉะนั้นจึงตองมีการพัฒนาและปรบัปรุงกระบวนการจัดการเรียนรูเพื่อใหนักเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นพ้ืนฐานใหสูงข้ึน จึงเปนสิ่งที่ครูผูสอนทุกคนจะตองใหความสำคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนรู

ใหกับผูเรียนอยางหลากหลาย ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่หลักสูตรกำหนดไว  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ จึงไดจัดโครงการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตรโดยการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project – Based Learning. : 

PBL) ขึน้ 

2.2 วัตถุประสงค 

 2.2.1 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรใหสูงขึ้น ดวยการจัดการเรียนรูโดยใช

โครงงานเปนฐาน (Project – Based Learning. : PBL) 

  2.2.2 เพื่อสรางเจตคติที่ดีตอการเรยีนรูวิทยาศาสตร ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน 

(Project – Based Learning. : PBL) 



 
 

2.3  เปาหมาย 
 

 2.3.1  เชิงปริมาณ  

   ครแูละบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนทีเ่ขารวมโครงการจำนวน  221 คน 

2.3.2 เชิงคุณภาพ 

2.3.2.1 ผูบริหาร ครูของโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการไดรับการพัฒนาคูณภาพดานการบริหาร

จัดการและดานการจัดการเรียนการสอนสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงข้ึน       
          2.3.3.2  ผูเรียนในโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการไดรับโอกาสทางการศึกษามีการพัฒนาคุณภาพ

ผูเรยีนรอบดานอยางมีคุณภาพ 

2.4  ผลผลิต ผลลัพธ และดัชนีช้ีวัดความสำเร็จ 

2.4.1 ผลผลิต (Output) 

1) สถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรสูงข้ึน ดวยการจัดการเรียนรูโดยใช

โครงงานเปนฐาน (Project – Based Learning. : PBL) 

  2) ผูเรียนมเีจตคติที่ดีตอการเรียนรูวิทยาศาสตร ดวยการจัดการเรยีนรูโดยใชโครงงานเปน

ฐาน (Project – Based Learning. : PBL)  
 

     2.4.2 ผลลัพธ (Outcome) 

  1) สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร

สูงขึ้น ดวยการจัดการเรยีนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project – Based Learning. : PBL) 

  2) ครู และบุคลากรทางการศึกษามีเจตคติท่ีดีตอการเรียนรูวิทยาศาสตร ดวยการจัดการ

เรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project – Based Learning. : PBL)  

2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 

  2.5.1 เชิงปริมาณ 

   1) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรสูงขึ้นรอยละ 80         

ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project – Based Learning. : PBL) 

           2) ครู และบุคลากรทางการศึกษามีเจตคติทีด่ีตอการเรียนรูวิทยาศาสตรรอยละ 100          

ดวยการจัดการเรยีนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project – Based Learning. : PBL) 

 

 

 



 
 

  2.5.2  เชิงคุณภาพ 

           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรสูงข้ึน ดวยการจัดการ 

            เรยีนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project – Based Learning. : PBL) 
 

2.6  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนที่เขารวมโครงการสูงขึ้น  

          2. มีเจตคติท่ีดีตอการเรยีนรูวิทยาศาสตร 

          3. ผูบริหาร ครูในโรงเรียนที่เขารวมโครงการไดรบัการพัฒนาเกิดความตระหนักในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 

          4. โรงเรียนที่เขารวมโครงการมีระบบบริหารจัดการที่มีรูปแบบอยางหลากหลายและประสบ

ความสำเร็จ 

 

2.7  กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 

ผูบรหิารการศึกษา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 
 

2.8 ระยะเวลาดำเนินโครงการ ....กันยายน  2564 – กันยายน 2565.... 

2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินงบประมาณ 

     วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ 30,000บาท (สามหมื่นบาทถวน) 

2.9.1 กิจกรรมและการดำเนินการ 
 

ท่ี กจิกรรมและการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผูรับผิดชอบ สถานที่ 
1. ประชุมคณะกรรมการและจัดทำ

หลักสูตรการพัฒนา มกราคม 2565 

กลุมนิเทศ ติดตสาม

และประเมินผลการ

จัดการศึกษา  
สพป.มค 2 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพ

การศกึษาวิทยาศาสตรโดยการจัดการ
เรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน(Project 
- Based Learning. : PBL) 

พฤษภาคม 2565 

กลุมนิเทศ ติดตสาม

และประเมินผลการ

จัดการศึกษา  
สพป.มค 2 

3. เผยแพรประชาสัมพันธใหสถานศกึษา

และสาธารณชน มิถุนายน 2565 

กลุมนิเทศ ติดตสาม

และประเมินผลการ

จัดการศึกษา 

สพป.มค.2 

 

 



 
 

2.9.2 รายละเอียดการใชงบประมาณ งบประมาณทั้งสิ้น 30,000 บาท โดยมีรายละเอยีดการใชจาย ดังนี้  

 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

รวม 
ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม งบประมาณ 

1. อบรมออนไลนโครงการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตร
โดยการจัดการเรียนรูโดยใช
โครงงานเปนฐาน(Project – 
Based Learning. : PBL) 

      

 1.อาหารผูเขารวมอบรมออนไลน

คณะทำงาน  

(12คนx120บาทx1มื้อ) 

 

1,440 

 

1,440 

 

 

 2. อาหารวางผูเขารวมประชุม

คณะทำงาน(12คนx35บาทx2ม้ือ) 

 
840 

 
840 

 
 

                                                       (อำเภอวาปปทุม) 

2. อบรมออนไลนโครงการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตร
โดยการจัดการเรียนรูโดยใช
โครงงานเปนฐาน(Project – 
Based Learning. : PBL) 

      

 1.อาหารผูเขารวมอบรมออนไลน

คณะทำงาน  

(12คนx120บาทx1มื้อ) 

 

1,440 

 

1,440 

 

 

 2. อาหารวางผูเขารวมประชุม

คณะทำงาน(12คนx35บาทx2ม้ือ) 

 
840 

 
840 

 
 

(อำเภอนาเชือก) 

3. อบรมออนไลนโครงการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตร
โดยการจัดการเรียนรูโดยใช
โครงงานเปนฐาน(Project – 
Based Learning. : PBL) 

      

 1.อาหารผูเขารวมอบรมออนไลน

คณะทำงาน  

(12คนx120บาทx1มื้อ) 

 

1,440 

 

1,440 

 

 

 2. อาหารวางผูเขารวมประชุม

คณะทำงาน(12คนx35บาทx2ม้ือ) 

 
840 

 
840 

 
 

(อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย) 

 



 
 

 

 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

รวม 
ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม งบประมาณ 

4. อบรมออนไลนโครงการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตร
โดยการจัดการเรียนรูโดยใช
โครงงานเปนฐาน(Project – 
Based Learning. : PBL) 

      

 1.อาหารผูเขารวมอบรมออนไลน

คณะทำงาน  

(12คนx120บาทx1มื้อ) 

 

1,440 

 

1,440 

 

 

 2. อาหารวางผูเขารวมประชุม

คณะทำงาน(12คนx35บาทx2มื้อ) 

 
840 

 
840 

 
 

                                                       (อำเภอนาดูน) 

5. อบรมออนไลนโครงการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตร
โดยการจัดการเรียนรูโดยใช
โครงงานเปนฐาน(Project – 
Based Learning. : PBL) 

      

 1.อาหารผูเขารวมอบรมออนไลน

คณะทำงาน  

(12คนx120บาทx1มื้อ) 

 

1,440 

 

1,440 

 

 

 2. อาหารวางผูเขารวมประชุม

คณะทำงาน(12คนx35บาทx2มื้อ) 

 
840 

 
840 

 
 

(อำเภอยางสีสุราช) 

6. คาตอบแทนวิทยากร       

 คาตอบแทนวิทยากร (600 บาท

x 1 คน x 3 ชั่วโมง x  5 วัน) 
18,000 

    
18,000 

7. รายงานโครงการ   600   600 

 รวมงบประมาณ 18,000 11,400 600 11,400  30,000 

(ขออนุมัติถัวจายทุกรายการ) 

 

 
 
 
 
 



 
 

 

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 

1/2565 

ไตรมาสที่ 

2/2565 

ไตรมาสที่ 

3/2565 

ไตรมาสที่ 

4/2565 

อบรมออนไลนโครงการพัฒนาคุณภาพ

การศกึษาวิทยาศาสตรโดยการจัดการ
เรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน(Project 
– Based Learning. : PBL) 

  30,000  30,000 

 

4. วิธีการบริหารจัดการหรือการดแูลบำรุงรักษาหรือขยายผลเมื่อโครงการแลวเสร็จ ใหเกิดความย่ังยืนของ

โครงการ 

          ผูมีสวนไดสวนเสียในองคกร ประกอบดวย ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดตองตระหนักและปฏิบัติหนาที่ของตนเองที่ไดรับมอบหมายอยางเต็ม

ความสามารถ และผูรับผิดชอบโครงการจะตองวิเคราะหและสังเคราะหผลการดำเนินโครงการวาโครงการนั้น

บรรลุตามวัตถุประสงคหรือไมและมีจุดที่ควรพัฒนาอยางไรและนำไปปรับปรุง แกไข ในปงบประมาณถัดไป

พรอมทั้งมีการนำเสนอผลการดำเนินการดังกลาวตอผูบริหารระดับสูงและผูที่มีสวนเก่ียวของทุกภาคสวนเพื่อ

จะไดนำไปปรับปรุงแกไขในปงบประมาณถัดไป 



 
 

โครงการ   พัฒนาการจัดการศึกษาตามแนวคิดไฮสโคป (High Scope) 
 
 

สนองนโยบายระดับ สพฐ. นโยบายที่ 3 ดานคุณภาพ                                                                   

แผนงาน (ชื่อแผนงบประมาณ) พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย                 . 

ลักษณะโครงการ  โครงการใหม 

งบประมาณ  30,000  บาท   แหลงงบประมาณ (งบ สพฐ/งบ สพป./งบอ่ืนๆ) งบ สพป.      

ระยะเวลาดำเนินการ  ปงบประมาณ 2565 เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.2564 ถึง เดือน กันยายน  พ.ศ.2565 

หนวยงานรับผิดชอบ กลุมนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป มหาสารคามเขต 2 

ผูติดตอประสานงาน (contact person) 

ชื่อ – นามสกุล นางศธทบ  ไชยจันทรดี    โทรศัพท  06 3489 8853 

โทรสาร  043-798043      E-mail sathathop.chai@gmail.com 

สวนที่  1  ความเช่ือมโยง ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ  

1.1  ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับที่ 1) 

 1)   ยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศกัยภาพทรัพยากรมนุษย  . 

     (1) เปาหมาย คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 . 

     (2) ประเด็นยุทธศาสตร การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง  

ในศตวรรษที่ 21     

           (3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีวิสัยทัศนคือการสรางคุณภาพทุนมนุษยสู

สังคมอนาคตที่ยั่งยืน ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางทรัพยากรมนุษย 

นอกจากนี้ยังมีพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพผูเรียนที่หลากหลาย ในระดับตางๆ ตั้งแตกอนประถมศึกษา มี

การขับเคลื่อนการพัฒนาการศกึษา การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และ

เสริมสรางศักยภาพครูใหสามารถจัดการเรียนรูไดเต็มศักยภาพ   

  โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป เปนโครงการที่มีความสอดคลอง

และสงผลตอการบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใน

ศตวรรษท่ี 21 สงผลตอวิถีชีวิตของคนในสังคม ระบบการศึกษา จึงจำเปนตองมีการพัฒนาการจัดการศึกษา

ปฐมวัยในศตวรรษที่  21 เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรปฐมวัย ใหมีความรูความเขาใจกระบวนการจัด

ประสบการณการศึกษาปฐมวัย เพ่ือสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยทั้ง 4 ดาน มีวินัย มีทักษะสื่อสารภาษาไทย  

มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟง พูด) และทักษะดิจิทัล พรอมที่จะไดรับการพัฒนาในระดบัการศึกษาที่สูงขึ้น  

 



 
 

 1.2  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับที่ 2) 

  1)   แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู    

        (1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 

 เปาหมายที่  1. คนไทยมีการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จำเปน

ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิผล

เพิ่มข้ึน มนีิสัยใฝเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต                      

 การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย

ตามแนวคิดไฮสโคป บรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ ดานการพัฒนาการเรียนรู มีแผนการดำเนินการใหบรรลุ

เปาหมาย การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลใหเด็กปฐมวัยไดรับการศึกษาที่มี

คุณภาพและมีมาตรฐาน  มีการขับเคลื่อนที่พัฒนาการจัดการศึกษาใหเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ที่

หลากหลาย มีการพัฒนาเสริมสรางศักยภาพครู เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูใหมีความพรอมในการจัดการเรียน               

การสอนสอดรับกับทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดจัดทำเกณฑการประเมินมาตรฐาน

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือใหสำนักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาใชเปนมาตรฐานในการประเมินตนเองเปน

การพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  ซึ่งโครงการการพัฒนาการจัดการศึกษา

ปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป เปนอีกแนวทางหนึ่งในการพัฒนาการเรยีนรู การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

การวัดและประเมินผลใหเด็กปฐมวัยไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ที่จะนำไปสูความสำเร็จตาม             

ตัวบงชี้ในมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา            

ตัวบงชี้ที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานเพ่ือการประกัน

คุณภาพการศึกษา ประเด็นการพิจารณาที่ :  สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดรับการพัฒนา 

สงเสริม สนับสนุน กำกับดูแลและติดตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษาโดยหนวยงานตนสังกัด และมีผลการ

ประเมนิคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน) ตาม

เกณฑที่กำหนด ระดบัปฐมวัย และตัวบงชี้ที่ 3 ผูเรียนระดับปฐมวัยและระดบัการศึกษามีคุณภาพตามหลักสูตร 

 (2) แผนยอยของแผนแมบทฯ  

   2.1 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21   

 แนวทางการพัฒนา  

 1.การพัฒนาหลักสูตร การวัด การประเมินผล การพัฒนาครู การพัฒนา

โรงเรียนใหมีคุณภาพ โดยออกแบบกระบวนการเรียนรูในระดับปฐมวัยอยางเปนระบบ ที่มุงเนนการเรียนรูดวย

การลงมือปฏิบัติท่ีเด็กสามารถสรางความรูไดเองโดยใชกระบวนการสรางสรรคการเรียนรู เด็กจะเรียนรูจากการ

กระทำของตน  การประเมินผลงานอยางมีแบบแผน เด็กสามารถสรางองคความรูไดจากประสบการณที่มี

ความหมาย  ในการเรยีนเด็กสามารถเลือกเรียนเลือกปฏิบัติจัดกระทำดำเนินการเรียนรูและประเมินผลงานของ



 
 

ตนเอง เด็กจะไดรับการกระตุนจากครูใหคิดนำอุปกรณมากระทำหรือเลนดวยการวางแผนการทำงาน แลว

ดำเนินตามแผนไวตามลำดับพรอมแกปญหา และทบทวนงานท่ีทำดวยการทำงานรวมกันกับเพ่ือนเปนกลุม

เล็กๆ โดยมีครคูอยใหกำลังใจ ถามคำถาม สนับสนุน และเพิ่มเตมิสิ่งทีเ่ด็กตองเรยีนรู 

     2.การเปลี่ยนบทบาทครูใหเปนครยูุคใหม ท่ีทำหนาที่กระตุน สรางแรงบันดาลใจ 

แนะนำวิธีการเรยีนรูและวิธีจัดระเบียบการสรางความรู ออกแบบกิจกรรมและสรางนวัตกรรมการเรียนรูให

ผูเรียน และมีบทบาทเปนนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรูเพื่อผลสัมฤทธ์ิของผูเรยีน   

 เปาหมายของแผนยอย การบริหารการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยมีการศึกษาที่

มีมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จำเปนของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร และ

ทำงานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝเรียนรูตลอดชีวิต .   

 การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ  สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา จัดใหมีแผนการดำเนินการใหบรรลุเปาหมาย การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การวัดและ

ประเมนิผลใหเด็กปฐมวัยไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน  มีการขับเคลื่อนที่พัฒนาการจัดการศึกษา

ใหเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ท่ีหลากหลาย มีการพัฒนาเสริมสรางศักยภาพครู เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูใหมี

ความพรอมในการจัดการเรียนการสอนสอดรับกับทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21.   

 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 

  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป    เรื่อง การพัฒนาเด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรียน                       
ประเดน็การปฏิรูปการพัฒนาระบบดูแล พัฒนา และจัดการเรยีนรู เพ่ือใหเด็กปฐมวัยไดรบัการพัฒนารางกาย 
จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับวัย 

  2) ขั้นตอนการดำเนินงาน การอบรมเชิงปฏิบัติการผูประกอบวิชาชีพครู/ผูปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 
  3) กิจกรรม  

                            - การพัฒนากระบวนการเรียนการสอน ระดับปฐมวัย ของสถานศึกษาใหสอดคลองกับ

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 และสอดคลองกับทักษะท่ีจำเปนสำหรบัเด็กปฐมวัย 

                    - การพัฒนาการจัดประสบการณการเรียนรูสำหรับเด็กปฐมวัยที่หลากหลายนวัตกรรม

เปดโอกาสใหครูมีทางเลือกในการจัดประสบการณที่หลากหลายโดยการนำแนวคิดการจัดประสบการณสำหรับ

เด็กปฐมวัยมาใชในการจัดการศึกษาปฐมวัยใหมีคุณภาพและไดรับการพัฒนาอยางรอบดานอยางมีคุณภาพตาม

ศักยภาพ ตามวัย และตอเนื่อง 

                - การพัฒนาครูและบุคลากรปฐมวัย ใหมีความรูความเขาใจกระบวนการจัด

ประสบการณการศึกษาปฐมวัย เพ่ือสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยทั้ง 4 ดาน  มีวินัย  มีทักษะสื่อสารภาษาไทย  

มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟง พูด) และทักษะดิจิทัล พรอมที่จะไดรับการพัฒนาในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น  

         4) เปาหมายกิจกรรม    



 
 

   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดใหมีการสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษา ระดับปฐมวัย ครูผูสอนระดับปฐมวัยทุกโรงเรยีนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 2  จัดประสบการณ กิจกรรมการเรียนรูสำหรับเด็กปฐมวัย ตามแนวคิดนวัตกรรมที่โรงเรียน
เลือกใชเปนแนวทางการจัดประสบการณ โดยเนนเด็กเปนสำคัญ และจัดกระบวนการเรียนรูตามความถนัดและ
ความสนใจของเด็ก ครูยึดหลักสูตรสถานศึกษาเปนแนวทางการวางแผนการสอนการวิเคราะหสาระการเรียนรู
รายปของระดับชั้นปฐมวัย และจัดทำแผนการจัดประสบการณ  การเรียนรูสูเด็กปฐมวัย  มีการบันทึก และ
ประเมนิพัฒนาการครบทุกดาน หลังจากการจัดประสบการณในแตละหนวยการเรยีนรู . 

 1.4  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

  1) วัตถุประสงคท่ี 

    1.1 เพื่อวางรากฐานใหคนไทยเปนคนที่สมบูรณ มีคุณธรรมจรยิธรรม มีระเบียบวินัย 
คานิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะที่ดี ครอบครัวอบอุน ตลอดจนเปนคนเกงที่มีทักษะ
ความรูความสามารถและพัฒนาตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต 

  2) เปาหมายรวมท่ี  

   2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยที่สมบูรณ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตาม                     
บรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเปนพลเมืองตื่นรู มีความสามารถในการปรับตัวไดอยางรูเทาทันสถานการณ  
มีความรับผิดชอบ และทำประโยชนตอสวนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ 
มีวิถีชีวิตที่พอเพียงและมีความเปนไทย 

 

  3) ยุทธศาสตรที่   1.  การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพของมนุษย           . 

  (3.1) เปาหมายระดับยุทธศาสตรที่    2.  คนในสังคมไทยทุกชวงวัยมทีักษะ ความรู และ
ความสามารถเพ่ิมขึ้น  . 

  (3.2) แนวทางการพัฒนาท่ี    2.  พัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะความรู และความสามารถ
ในการดำรงชีวิตอยางมีคุณคา โดยสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษากอนประถมศึกษาในพื้นที่
สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลายใหเอ้ือตอการเรยีนรูตลอดชีวิต  การพัฒนา
ระบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา .     

1.6  แผนระดับที่ 3 (เรื่องท่ี  3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคม                    
แหงการเรียนรู.) 

1. จุดเนนกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 
จุดเนนที่ 1. การพัฒนาและเสริมสรางศกัยภาพทรัพยากรมนุษย 

           8)  การพัฒนาเดก็ปฐมวัย ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัด
การศึกษาและการเรยีนรูสำหรับเดก็ปฐมวัย 

             

 

                



 
 

2. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นโยบายท่ี 3 ดานคณุภาพ 

  3.1 สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความรู มีทักษะดานการเรียนรูและทักษะ

ที่จำเปนของโลกในศตวรรษที่ 21 อยางครบถวน เปนคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น                 

การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง  

  3.2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหเปนครูยุคใหม มีทักษะในการปฏิบัติ

หนาที่ไดดี มีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอยางตอเน่ือง 

รวมท้ังมีจิตวิญญาณความเปนครู     

 

สวนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

          2.1  หลักการและเหตุผล 

       การสอนแบบไฮสโคป (High Scope) มีพื้นฐานแนวคิดมาจากทฤษฎีของเพียเจท (Piage’s 

Theory) วาดวยการพัฒนาทางสติปญญาที่เนนการเรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติที่เด็กสามารถสรางความรูไดเอง 

โดยใชกระบวนการสรางสรรคการเรียนรู (Constructive process of learning) เด็กจะเรียนรูจากการกระทำ 

ของตน การประเมินผลงานอยางมีแบบแผน ชวยใหเด็กเกิดการเรียนรูขึ้น เด็กสามารถสรางความรู ไดจาก 

ประสบการณที่มีความหมาย ซึ่งจากแนวคิดน้ี สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ.2561-2580) ดาน 

การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยมีเปาหมายดานการพัฒนาเด็กทุกชวงวัยใหมีความพรอม  

ทั้งกาย ใจ สติปญญา มีพัฒนาการรอบดาน เด็กสามารถเลือกเรียนเลือกปฏิบัติ จัดกระทำดำเนินการเรียนรู 

และประเมินผลงานของตนเอง เด็กจะไดรับการกระตุนจากครูใหคิด นำอุปกรณหรือเลนดวย การวางแผน 

การทำงานแลวดำเนินตามแผนไวตามลำดับพรอมแกปญหาและทบทวนงานที่ทำดวยการทำงานรวมกับเพ่ือน 

เปนกลุมเล็กๆ โดยครูคอยใหกำลังใจ ตอบคำถาม สนับสนุน และเพิ่มเติมสิ่งที่เด็กตองการเรียนรูสามารถ 

ดำเนินชีวิตในศตวรรษที่  21 ในปการศึกษา 2562 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ไดนำรองนำนวัตกรรมการจัดการศึกษาปฐมวัยดวยแนวคิดไฮสโคป (High Scope) มาใชในหองเรียน ของ 

โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด โรงเรียนประจำอำเภอ จำนวน 82 แหงทั่วประเทศ เพื่อเปนโรงเรียนตนแบบ 

กอนจะขยายไปสูโรงเรียนอนุบาลอื่นๆ ตอไป ซึ่งแนวคิดไฮสโคป (High Scope) เปนการสอนท่ีเนนการเรียนรู  

แบบลงมือทำผานมุมเลนที่หลากหลาย ดวยสื่อและกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก และการแก 

ปญหาอยางกระตือรือรน โดยการใหโอกาสเด็กเปนผูริเริ่มการเลนหรือกิจกรรมตาง ๆ อยางอิสระ    

        ในปการศึกษา 2564 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ไดเล็งเห็นถึง

ความสำคัญ จึงกำหนดใหมีการขยายผลการจัดการศึกษาปฐมวัยดวยแนวคิดไฮสโคป (High Scope) มาใชใน

โรงเรียนอนุบาลประจำอำเภอและโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมจำนวน  ๒๑  

โรงเรียน เพ่ือใหผูบริหาร และครูผูสอน มีการสนับสนุน และสงเสริมการจัดการจัดการศึกษาปฐมวัย ดวย 

แนวคิดไฮสโคป (High Scope) โดยการใชนวัตกรรมดังกลาวจะชวยใหเด็กมีการคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค 

สอดคลองกับ คุณสมบัติเด็กศตวรรษที่ 21  และเพื่อใหการดำเนินงาน การจัดการศึกษาปฐมวัย ดวยแนวคิด 



 
 

ไฮสโคป (High Scope) ในปการศึกษา 2564 เปนไปตามนโยบายสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

มหาสารคาม เขต ๒ จึงไดจัดทำโครงการนี้ข้ึน 
 

2.2 วัตถุประสงค 

   2.2.1 เพ่ือใหผูบริหารสถานศึกษา และครผููสอนระดับปฐมวัยมีความรูความเขาใจการจัด

การศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป  (High Scope) สามารถสงเสรมิสนับสนุนและจัดการศกึษาไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

              2.2.2 พัฒนาครูและบุคลากรปฐมวัย ใหมีความรูความเขาใจกระบวนการจัดประสบการณ

การศึกษาปฐมวัย เพื่อสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยทั้ง 4 ดาน มวีินัย  มีทักษะสื่อสาร  ทักษะกระบวนการคิด 

และทักษะดิจิทัล พรอมท่ีจะไดรับการพัฒนาในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น 

 2.3  เปาหมาย 

   2.3.1 ผูบริหารสถานศกึษา และครูผูสอนจัดการศกึษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป (High 

Scope)  จำนวน  21  โรงเรียน 

  2.3.2 ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอนจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป (High 

Scope) มีความรูความเขาใจการจัดประสบการณการสอนตามแนวคิดไฮสโคป (High Scope)   

  2.3.3 ครผููสอนจัดการศึกษาปฐมวัยที่จัดประสบการณการสอนตามแนวคิดไฮสโคป (High 

Scope) สามารถนำองคความรูไปจัดประสบการณที่โรงเรียนไดอยางมปีระสิทธิภาพ 

2.4  ผลผลิต ผลลัพธ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

2.4.1 ผลผลิต (Output) 

1)  ผูบริหารสถานศกึษา และครูผูสอนจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป 

(High Scope) จำนวน 21 โรงเรียน 

2) ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอนจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป (High 

Scope)  มีความรูความเขาใจการจัดประสบการณการสอนตามแนวคิดไฮสโคป  (High Scope)    

3) ครผููสอนจัดการศึกษาปฐมวัยที่จัดประสบการณการสอนตามแนวคิดไฮสโคป 

(High Scope)  สามารถนำองคความรูไปจัดประสบการณท่ีโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ   

   2.4.2   ผลลัพธ (Outcome) 

 1) ครผููสอนการศึกษาปฐมวัยที่เขารบัการพัฒนาการจัดประสบการณการสอนตาม

แนวคิดไฮสโคป (High Scope)  ทุกคนสามารถพัฒนาคณุภาพผูเรียนปฐมวัยใหบรรลุตามจุดมุงหมายใน

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  



 
 

 

 2) เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณการสอนตามแนวคิดไฮสโคป (High 

Scope)  ทุกคนมีพัฒนาการตามมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 

2560  

   2.5  ดัชนีช้ีวัดความสำเร็จ (KPIs) 

    2.5.1  เชิงปริมาณ 

1) ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอนจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป (High 

Scope)  ทุกคนไดรับการพัฒนาและมีความรูความเขาใจการจัดประสบการณการสอนตามแนวคิดไฮสโคป 

(High Scope)   

   2) ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอนจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป 

(High Scope) ทุกคนมีการสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป (High Scope) 

2.5.2 เชิงคุณภาพ 

1) ครผููสอนจัดการศึกษาปฐมวัยที่จัดประสบการณการสอนตามแนวคิดไฮสโคป 

(High Scope) สามารถนำองคความรูไปจัดประสบการณท่ีโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ      

   2.6  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

  2.6.1 ครูผูสอนการศึกษาปฐมวัยที่จัดประสบการณการสอนตามแนวคิดไฮสโคป (High 

Scope)  สามารถพัฒนาคุณภาพผูเรยีนปฐมวัยใหบรรลุตามจุดมุงหมายในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

พุทธศักราช 2560 

  2.6.2 เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณการสอนตามแนวคิดไฮสโคป  (High Scope) มี

พัฒนาการตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

   2.7  กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 

  2.7.1 สถานศึกษาที่เปดสอนระดับการศกึษาปฐมวัย  ครู/บุคลากรปฐมวัย และเด็กปฐมวัย 

ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  

  2.8 ระยะเวลาดำเนินโครงการ   พฤศจิกายน 2564 – กันยายน 2565 

 2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินงบประมาณ 

       วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ  62,290 บาท 

 



 
 

2.9.1 กิจกรรมและการดำเนินการ 
 

ท่ี กิจกรรมและการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผูรับผิดชอบ สถานที่ 

1 ประชุมคณะทำงาน/คณะวิทยากร 
กุมภาพันธ 2565 

ศน.ศธทบ/คณะ

ศึกษานิเทศก/ 

คณะวิทยากร 

สพป.มหาสารคาม  

เขต 2 

2 อบรมขยายผลการจัดประสบการณตาม

แนวคิดไฮสโคป 
   มีนาคม 2565 

ศน.ศธทบ/ 

คณะศึกษานิเทศก/ 

คณะวิทยากร 

สพป.มหาสารคาม  

เขต 2 

3 นเิทศ ติดตาม การจัดประสบการณ

การศกึษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป 

(High Scope) 

สิงหาคม 2565-มีนาคม 

2566 

ศน.ศธทบ/ 

คณะศึกษานิเทศก 

สพป.มหาสารคาม  

เขต 2 

4 สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตอ

หนวยงานตนสังกัดและผูที่เก่ียวของ 
30 เมษายน 2566 ศน.ศธทบ/ 

คณะศึกษานิเทศก 

สพป.มหาสารคาม  

เขต 2 

 

2.9.2 รายละเอียดการใชงบประมาณ งบประมาณทั้งสิ้น 62,290 บาท โดยมีรายละเอยีดการใชจาย ดังนี้  

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก รวม 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม งบประมาณ  

1  ประชุมคณะทำงาน/คณะ

วิทยากร 

1.คาอาหารวางและเครื่องด่ืม  

(17 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 

2.คาอาหารกลางวัน  

(17 คน x 120 บาท x 1 มื้อ) 

  

 

1,190 

 

2,040 

    

 

1,190 

 

2,040 

2 อบรมขยายผลการจัด

ประสบการณตามแนวคิดไฮสโคป 

(High Scope) (หลักสูตร 3 วัน) 

1.คาสมนาคุณวิทยากร  

(600 บาทx1 ช.ม.x1 คนx1 วัน) 

(600 บาทx2 ช.ม.x1 คนx1 วัน) 

(600 บาทx3 ช.ม.x1 คนx1 วัน)

(600 บาทx6 ช.ม.x2 คนx1 วัน) 

2.คาอาหารวางและเครื่องด่ืม  

(33 คนx35 บาทx4 ม้ือ) 

 

 
 

7,200 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,620 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

7,200 

 

 

 

 

4,620 



 
 

-3.คาอาหารกลางวัน  

(33 คนx 120 บาท x 2 มื้อ) 

4.วัสดุอุปกรณ 

7,920 

 

 

 

2,030 

7,920 

 

2,030 

3 นิเทศ ติดตาม การจัด

ประสบการณการศึกษาปฐมวัย 

ตามแนวคิดไฮสโคป 

(High Scope) 

 5,000 

 

 

 

   5,000 

 รวมทั้งสิ้น 7,200 20,770 2,030 - - 30,000 

(ขออนมุัติถัวจายทุกรายการ) 
 

2.9.3 แผนการใชจายเงินงบประมาณ (ไตรมาส) 
 

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสที่ 

1/2565 

(ต.ค.-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที่ 

2/2565 

(ม.ค.-มี.ค.65) 

ไตรมาสที่ 

3/2565 

(เม.ย.-มิ.ย.65) 

ไตรมาสที่ 

4/2565 

(ก.ค.-ก.ย.65) 
1. ประชุมคณะทำงาน/                  

คณะวิทยากร 

 3,230   3,230 

2. อบรมขยายผลการจัด

ประสบการณตามแนวคิดไฮสโคป 

 21,770  21,770 

3. นิเทศ ติดตาม การจัด

ประสบการณการศึกษาปฐมวัยตาม

แนวคิดไฮสโคป (High Scope) 

   5,000 5,000 

รวม 
 25,000  5,000  30,000 

 



 
 

โครงการ     การพฒันาการสอนของครูคณิตศาสตร โดยใชโปรแกรม GeoGebra และการแกโจทยปญหา 

                โดยใช Bar Models 

สนองนโยบายระดบั สพฐ.   นโยบายที่ 3 ดานคุณภาพ 

แผนงาน     พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศกัยภาพทรัพยากรมนุษย 

ลักษณะโครงการ    โครงการใหม 

งบประมาณ   30,000 บาท  แหลงงบประมาณ  งบสำนักงานเขต 

ระยะเวลาดำเนินโครงการ   ปงบประมาณ 2565   1  มกรคม  2565  ถึง  30  กันยายน   2565 

หนวยงานรับผิดชอบ กลุมกลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษามหาสารคามเขต 2                                                                                                        

ผูติดตอประสานงาน (contact person) 

ชื่อ – นามสกุล    พ.จ.อ.คมกริช  ปริปุณณะ    โทรศพัท    098 8818625 

โทรสาร    043-798043      E-mail    kom25112512@gmail.com 

สวนที่  1  ความเช่ือมโยง ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ  

1.1  ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับที่ 1) 

 1)   ยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศกัยภาพทรัพยากรมนุษย 

              ประเด็น   3. การปฏิรปูการเรียนรูแบบพลิกโฉม 

                                   3.2การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘ครู’ใหเปนครยูุคใหม 

     (1) เปาหมาย คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 

               (2) ประเด็นยุทธศาสตร การปฏิรปูกระบวนการเรยีนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงใน 

ศตวรรษที่ 21    

     (3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 

โครงการ “การพัฒนาการสอนของครคูณติศาสตร โดยใชโปรแกรม GeoGebraและการแกโจทย

ปญหา โดยใช Bar Models”สามารถพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพผูเรียนที่หลากหลาย ทั้งในระดับตาง ๆ 

ตั้งแตระดับกอนประถมศึกษา ระดับการศึกษาภาคบังคับ มีการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา การพัฒนา

หลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัด ประเมนิผล  และเสรมิสรางศักยภาพครู การยกระดบัคุณภาพ

สถานศึกษาตาง ๆ ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2 ใหสามารถจัดการเรียนรู

ใหแกผูเรยีนไดเต็มตามศักยภาพ ท้ังความรูดานวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต และมีคุณลักษณะที่พึง

ประสงค 

  1.2  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับที่ 2) 

  1)   แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู 

        (1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 



 
 

 เปาหมายที่ 1 คนไทยมีการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จำเปน 

ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแกปญหาปรับตัว สื่อสาร และทำงานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิผล

เพิ่มข้ึน มนีิสัยใฝเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

 การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ 

 โครงการ “การพัฒนาการสอนของครูคณิตศาสตร โดยใชโปรแกรม GeoGebra

และการแกโจทยปญหา โดยใช Bar Models”เปนการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและ

ประเมนิผล ใหผูเรียนทุกระดับและทุกกลุม ไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรูตลอด

ชีวิตอย่ำงทั่วถึง พรอมทั้งมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ 

การขับเคลื่อน การพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ที่พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ท่ี

หลากหลาย รวมถึงแนวโนมของสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปและสอดคลองกับการพัฒนาของประเทศ และพัฒนา

และเสริมสรางศักยภาพครู เพื่อพัฒนาศักยภาพครู ใหมีความพรอมในกำรจัดกำรเรยีนการสอน สอดรับกับ

ทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21  

 (2) แผนยอยของแผนแมบทฯ การปฏิรปูกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการ

เปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
 

 แนวทางการพัฒนา  

 วางแผนการผลิต พัฒนาและปรับบทบาท “คร ูคณาจารยยุคใหม” ใหเปน 

“ผูอำนวยการการเรียนรู” มีหลักสูตรผลิตครูอาชีวะยุคใหมที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานฝมือแรงงานและ

มาตรฐานอาชีพ โดยเนนการเปนผูเชี่ยวชาญและมีประสบการณในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการใน

สาขาที่ตนเองสอน 

 เปาหมายของแผนยอย 

 คนไทยไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู และทักษะ

ที่จำเปนของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเขาถึงการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตดีข้ึน 
 

 การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ                                         

โครงการ การพัฒนาการสอนของครูคณิตศาสตร โดยใชโปรแกรม  

GeoGebra และการแกโจทยปญหา โดยใช Bar Models เปนการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน การวัด

และประเมินผล ใหผูเรียนทุกระดับและทกุกลุม ไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรยีนรู

ตลอดชีวิตอย่ำงท่ัวถึง พรอมทั้งมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคลองกับความตองการของ

ประเทศ การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ที่พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหเหมาะสมกับบริบท

ของพ้ืนที่ที่หลากหลาย รวมถึงแนวโนมของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคลองกับการพัฒนาของประเทศ 

และพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคร ูเพ่ือพัฒนาศักยภาพครูใหมคีวามพรอมในการจัดการเรียนการสอน สอด



 
 

รับกับทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษที่ 21 และโรงเรียนเพ่ือผลิตผูเรียนที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับของผูปกครอง 

และชุมชน ตลอดจนโรงเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรูของชุมชน 

  

 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา (แผนระดับที่ 2) 

  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป  

                      เรื่อง  ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 

                     ประเด็นการปฏิรูป   การปฏิรปูการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 เปาหมายรวม 

                      2) ขั้นตอนการดำเนินงาน 

การปรับหลักสูตรพรอมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรูเปนหลักสูตร
ฐานสมรรถนะ 

                      เปาหมายรวม 

                      การจัดการศกึษาทุกระดับใชหลักสูตรท่ีเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ และแนวทางการจัดการ
เรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาผูเรียน 

  3) กิจกรรม 

  กิจกรรม 2 พัฒนาครูในการจัดการเรียนรูเชิงรุก และการวัดประเมินผล เพ่ือพัฒนาผูเรยีน 
รวมท้ังการพัฒนาความรู และสมรรถนะดานเนื้อหาสาระที่สอน ดานศาสตรการสอน ดานการใชสื่อและ
เทคโนโลยีในการเรียนรูและการสอนดานการพัฒนาทักษะแหงศตวรรษที่ 21และดานบทบาทของครูในยุคใหม 

  4) เปาหมายกิจกรรม 

                    1) ครูมีความรู ความเขาใจสามารถจัดการเรียนรูเชิงรุกได                        

                    2) ครูมีความรู ความเขาใจสามารถออกแบบรายวิชาเพ่ิมเติมและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนได 

         3) ผูบริหารสถานศึกษามีความรูความเขาใจสามารถกำกับดูแลและอำนวยการใหครูออกแบบ
รายวิชาเพ่ิมเติมหรือกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและสามารถนำไปจัดการสอนหรือจัดกิจกรรมใหผูเรียน 

                    4) ศึกษานิเทศกมีความรูความเขาใจสามารถใหคำแนะนำหรือชวยเหลือครูออกแบบรายวิชา
เพิ่มเติมหรือกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน และการนำไปจัดการสอนหรือจัดกิจกรรมใหผูเรียน 

 1.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 

                   เปาหมายรวม  1. คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยท่ีสมบูรณ 

                    ยุทธศาสตร   

                           ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทนุมนุษย 

                   เปาหมาย     

                           เปาหมายที่ 2 คนในสังคมไทยทุกชวงวัยมทีักษะ ความรู และความสามารถเพ่ิมขึ้น 

 



 
 

                   แนวทางการพัฒนา 

                            2. พัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะความรูและความสามารถในการดำรงชีวิตอยางมี
คุณคา 

                             - พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุนใหมีทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ มีความคิด
สรางสรรค มีทักษะการทำงานและการใชชีวิตที่พรอมเขาสูตลาดงาน 

   1.5  แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน(แผนระดับที่ 3 ) 

  แผนปฏิบัติราชการ เรื่องท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
                       3.1 เปาหมาย 

                              3.1.1 ผูเรียนเปนบุคคลแหงการเรียนรู คิดริเร่ิมและสรางสรรคนวัตกรรม มีความรู มี
ทักษะมีสมรรถนะตามหลักสูตร และคณุลักษณะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มี
ความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปนพลเมือง พลโลกที่ดี 
(Global Citizen) พรอมกาวสูสำกล นำไปสูการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

                 3.1.2 ผูบรหิาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเปนบุคคลแหงการเรียนรู ไดรับการ
พัฒนาศักยภาพ ตามสมรรถนะวิชำชีพและสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งมีจรรยาบรรณตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 

             1.6 จุดเนนกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564  (แผนระดับท่ี 3 ) 

จุดเนนท่ี 1  การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

                              1. การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

                                  1.1 การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ 

                                      1) พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะ

หนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรกุ (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจาก

สถานการณจำลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปดโลก

ทัศนมุมมองรวมกันของผูเรยีนและครูใหมากข้ึน 

  1.6 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นโยบายท่ี 3 ดานคุณภาพ  

3.1 สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความรูและทักษะในศตวรรษท่ี 21 อยาง 

ครบถวน มีความรักในสถานบันหลักของชาติ ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข มีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีพ้ืนฐานชีวิตที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม เปนพลเมืองดีของชาติและเปนพล

โลก 



 
 

3.2 พัฒนาความสามารถของผูเรียนใหมีสมรรถนะดานการอานและคณติศาสตร  

ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดิจิทัล ภาษาตางประเทศ เพ่ือการแขงขันและ

เพื่อเปนชองทางในการเลือกการศึกษาตอเพ่ือการมีงานทำ เพื่อเปนพื้นฐานในการประกอบอาชีพ ตามความ

ตองการและความถนัดของผูเรียน 

3.3 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยใชสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล ที่มี 

ความเหมาะสม สอดคลองกับหลักสูตรและความจำเปนของสถานศึกษาและผูเรียน เนนการเรียนรูแบบ 

Active Learning ในทุกระดับชั้น รวมทั้งสงเสริมการจัดการเรียนรู ที่สรางสมดุลทุกดาน เพ่ือรองรับการจัด

การศึกษาแบบพหุปญญา มีการวัดและประเมินผล เพ่ือสะทอนสมถรรถนะของผูเรียนทุกระดับ ตามบริบทของ

สถานศึกษา เพื่อตอบสนองทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 

 

สวนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
  บทนำ 

คณิตศาสตรมบีทบาทสำคัญยิ่งตอการพัฒนาความคิดมนุษย ทำใหมนุษยมีความคิด 

สรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหาหรือสถานการณไดอยางถี่ถวน

รอบคอบ ชวยใหคาดการณวางแผน ตัดสินใจ แกปญหา และนำไปใชในชีวิตประจำวันไดอยางถูกตองเหมาะสม 

นอกจากนี้ การเรียนคณิตศาสตรแบงสาระออกเปนขอเท็จจริง ทักษะ ความคิดรวบยอด กฎหรือหลักการ การ

จัดการเรียนการสอนควรสงเสริมใหผูเรียนมีประสบการณมากไดรับประสบการณที่หลากหลายจะชวยให

ผูเรียนดแกปญหา และคิดริเริ่มไดมากขึ้น การใชสื่อการสอน กลาววา คอมพิวเตอรเปนเครื่องมือที่มีศักยภาพ

สูง ใชในการสอน ทบทวน และฝกปฏิบัติในการเรียนการสอนคณิตศาสตร เพ่ือใหผูเรียนสามารถใชตัวเลขและ

สัญลักษณในการคำนวณ รวมถึงมองเห็นภาพพจนเชิงวิทยาศาสตร การใชซอฟตแวรคอมพิวเตอรในการ 

เรียนการสอนคณติศาสตร จะชวยดึงดูดความสนใจ และสรางความกระตือรือรนใหแกผูเรียน 

เปนอยางมาก สามารถใชในการเรียนรูความคิดรวบยอดไดเปนอยางดี ชวยใหรูสึกเปนอิสระจากการคำนวณที่

นาเบ่ือหนาย ทำใหมีสมาธิในการแกปญหา  

โปรแกรม GeoGebra เปนโปรแกรมทางคณติศาสตร ท่ีมีลักษณะเปนพลวัต และเปน 

โปรแกรมท่ีไมตองเสียคาใชจาย จึงนาสนใจเปนอยางมาก สำหรับการแลกเปลี่ยนความรูทางคณิตศาสตรเปน

เครื่องมือในการสรางการเรียนรูใหนักเรียนเกิดความเขาใจในเรื่องการประยุกตปริพันธมากยิ่งข้ึน สามารถสราง

กราฟ ภาคตัดกรวย แสดงสมการเปนรูปท่ัวไป หรือสมการมาตรฐานของกราฟนั้น ๆ ไดดวย และการแกโจทย

ปญหา โดยใช Bar Models เปนการแกปญหาโจทยทางคณิตศาสตรรูปแบบใหม สามารถเปนเครื่องกระตุนให



 
 

เกิดกระบวนการแกปญหา สามารถตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเอง 

และทำการเรียนไดบอยครั้งเทาที่ตองการ สงเสริมใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงข้ึน 

             ดังนั้น  เพ่ือสนองนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบกับโรงเรียนในสังกัดมี

ความตองการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ท่ีมีรูปกรอบและรูปแบบการจัดทำเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

รวมถึงการพัฒนาครูใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู และไดรับการพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะวิชาชีพและ

สมรรถนะในศตวรรษที่ 21 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2 จึงดำเนินการจัดทำ

โครงการ “การพัฒนาการสอนของครูคณิตศาสตร โดยใชโปรแกรม GeoGebraและการแกโจทยปญหา โดยใช 

Bar Models”ประจำปงบประมาณ 2565 ขึ้น 

 

2.2 วัตถุประสงค 

   2.2.1 พัฒนาการสอนครูคณติศาสตร  

   2.2.2 สงเสรมิใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรที่สูงข้ึน 

   2.3  เปาหมาย      

   ครคูณิตศาสตรทุกคนสามารถใชโปรแกรม GeoGebra และการแกโจทยปญหา โดยใช Bar 

Models ในการจัดการเรียนรูไดอยางมปีระสิทธิภาพ  

2.4  ผลผลิต ผลลัพธ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

2.4.1 ผลผลิต (Output) 

ครคูณิตศาสตรไดรบัการพัฒนาศักยภาพ โดยการพัฒนาการเรยีนการสอนโดยใช 

โปรแกรม GeoGebraและการแกโจทยปญหา โดยใช Bar Models 

2.4.2 ผลลัพธ (Outcome) 

ครเูปนบุคคลแหงการเรยีนรู มกีารพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน 

   2.5  ดัชนีช้ีวัดความสำเร็จ (KPIs) 

2.5.1 เชิงปริมาณ 

ครคูณิตศาสตรรอยละ 90 มีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร 

 2.5.2  เชิงคุณภาพ 

ครคูณิตศาสตรทุกคนมีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรอยางมี 

คณุภาพ 

   2.6  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

   2.6.1 ครูคณิตศาสตรทุกคนมีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร 



 
 

   2.6.2 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรท่ีสูงขึ้น 

    2.7  กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 

  2.7.1 นักเรียนในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศกึษามหาสารคามเขต ๒ 

  2.7.2 ครคูณิตศาสตรและบุคลากรทางการศกึษา ในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษามหาสารคามเขต ๒ 

  2.8 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1  มกรคม  2565  ถึง  30  กันยายน   2565 

 2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินงบประมาณ 

       วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ 30,000 บาท 

2.9.1 กิจกรรมและการดำเนินการ 

ท่ี กิจกรรมและการดำเนินงาน ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ สถานที่ 

1 อบรมการพัฒนาการสอนของครคูณติศาสตร 

โดยใชโปรแกรม GeoGebraและการแกโจทย

ปญหา โดยใช Bar Models 

ก.ย.65 พ.จ.อ.คมกริช  ปริปุณณะ 

และคณะ 

หองประชุม 1

สพป.มค.2 

2 สรปุ รายงานผลการดำเนินงาน ก.ย.65 พ.จ.อ.คมกริช  ปรปิุณณะ 

และคณะ 

สพป.มค.2 

 
2.9.2 รายละเอียดการใชงบประมาณ งบประมาณทั้งสิ้น 30,000บาท โดยมีรายละเอียดการใชจาย ดังนี้  

 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก รวม 

ตอบ
แทน 

ใชสอย วัสดุ รวม งบประมาณ  

1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการสอนของครู

คณติศาสตร โดยใชโปรแกรม GeoGebraและ

การแกโจทยปญหา โดยใช Bar Models ให

โรงเรียนขยายโอกาส ทุกโรงเรียน ๆละ 1 คน 

จำนวน 2 วัน 

-คาอาหาร (60 คน x 120 บาท x 2 มื้อ ) 

-คาอาหารวาง (60 คน X 35 บาท  X 4 มื้อ) 

-คาตอบแทนวิทยากร (3 ช.ม.X600บาทx4 คน) 

 

 

 

 

 

 

 

7,200 

 

 

 

 

 

14,400 

8,400 

 30,000  30,000 

2 สรุป  / รายงานผล (จัดพิมพเอกสารตนฉบับ) - - + - - - 

 รวมทั้งสิ้น      30,000 

(ขออนุมตัิถัวจายทุกรายการ) 



 
 

 

2.9.3 แผนการใชจายเงินงบประมาณ (ไตรมาส) 

 

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 

1/2564 

ไตรมาสที่ 

2/2564 

ไตรมาสที่ 

3/2564 

ไตรมาสที่ 

4/2564 

1 .ป ระชุ ม เชิ งป ฏิ บั ติ ก าร  ก าร

พัฒนาการสอนของครูคณิตศาสตร 

โดยใชโปรแกรม GeoGebraการ

พัฒนาการสอนของครูคณิตศาสตร 

โดยใชโปรแกรม GeoGebraและ

การแกโจทยปญหา โดยใช  Bar 

Models ใหโรงเรียนขยายโอกาส 

ทุกโรงเรียน  ๆ ละ 1 คน จำนวน 2 

วัน 

- - - 30,000 30,000 

2.สรุป  / รายงานผล (จัดพิมพ

เอกสารตนฉบับ) 

- - - 0 0 

รวม 
   30,000 30,000 

 

 



 
 

โครงการ     สงเสริมสนับสนุนและพฒันาการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด  

                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 
 

สนองนโยบายระดับ สพฐ. ยุทธศาสตรขอที่/ดานที่ 3  ดานคุณภาพ  

แผนงาน    แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสรมิสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

ลักษณะโครงการ  (ตอเนื่อง/ใหม) โครงการใหม 

งบประมาณ 100,000 บาท  

แหลงงบประมาณ (งบ สพฐ/งบ สพป./งบอื่นๆ) งบ สพป. 

ระยะเวลาดำเนินการ  ปงบประมาณ 2565 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

หนวยงานรับผิดชอบ กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา สพป. มหาสารคาม เขต 2 

ผูติดตอประสานงาน (contact person) 

ชื่อ – นามสกุล  นางผองพรรณ   ปกกาโล   โทรศัพท 095-1688504 โทรสาร043-798043 

 E-mail pongpan_p@mkaera2.go.th 

สวนที่  1  ความเช่ือมโยง ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ 

 

  1.1  ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับที่ 1) 

 1)   ยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศกัยภาพทรัพยากรมนุษย 

     (1) เปาหมายคนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 

     (2) ประเด็นยุทธศาสตรปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม 

     (3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติการบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย วินัย 

 1.2  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับที่ 2) 

  1)   แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

        (1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 

 เปาหมายที่ 1 คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสำหรับวิถีชีวิตใน

ศตวรรษที่ 21 

 การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯวัยเรียน/วัยรุน ตามกลุมเปาหมาย มี

จิตสำนึกในความเปนคนดี มีวินัย สามารถพัฒนาทักษะความสามารถท่ีสอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 

โดยเฉพาะทักษะดานการคิดวิเคราะห สังเคราะห มีความสามารถในการแกปญหาที่ซับซอนมีภูมิคุมกันตอ

ปญหาหรืออาชญากรรมตาง ๆ มีความคิดสรางสรรค มีความสามารถในการทำงานรวมกับผูอ่ืน มีความยืดหยุน

ทางความคิด รวมถึงทักษะดานภาษา ศิลปะ และความสามาถในการใชเทคโนโลยี และไดรับการพัฒนาเต็ม



 
 

ตามศักยภาพสอดคลองกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐานเรียนรูเพ่ือการ

วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะในแตละชวงวัยและนำไปปฏิบัติได ตลอดจนการพัฒนาทักษะ

การเรียนรูที่เชื่อมตอกับโลกการทำงาน รวมถึงทักษะอาชีพที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ มีทักษะ

ชีวิต สามารถอยูรวมและทำงานกับผูอื่นไดภายใตสังคมที่เปนพหุวัฒนธรรม มีการออกแบบกระบวนการเรียนรู 

และมีหลักสูตรการศึกษาที่เอ้ือตอทักษะชีวิต มีการเสริมสรางประสบการณชีวิต ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพใน

หลักสูตร และสรางการมีงานทำของวัยเรียน/วัยรุน จนทำใหการพัฒนาเด็กและเยาวชนบังเกิดผลสัมฤทธิ์ได 

  (2) แผนยอยของแผนแมบทฯ การพัฒนาชวงวัยเรียน/วัยรุน 

 แนวทางการพัฒนา จัดใหมีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษท่ี 

21 โดยเฉพาะทักษะดานการคิดวิเคราะห สังเคราะห ความสามารถในการแกปญหาที่ซับซอน ความคิด

สรางสรรค การทำงานรวมกับผูอ่ืน 

 เปาหมายของแผนยอย วัยเรียน/วัยรุนมีความรูและทักษะในศตวรรษที่ 21 

ครบถวน รูจักคดิ วิเคราะห รักการเรยีนรู มีสำนึกพลเมือง มีความกลาหาญทางจริยธรรม มีความสามารถใน

การแกปญหา ปรับตัว สื่อสารและทำงานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 

 การบรรลุ เปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ วัยเรียน/วัยรุน ตาม

กลุมเปาหมาย มีจิตสำนึกในความเปนคนดี มีวินัย สามารถพัฒนาทักษะความสามารถที่สอดรับกับทักษะใน

ศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะดานการคิดวิเคราะห สังเคราะห มีความสามารถในการแกปญหาท่ีซับซอนมี

ภูมิคุมกันตอปญหาหรืออาชญากรรมตาง ๆ มีความคิดสรางสรรค มีความสามารถในการทำงานรวมกับผูอื่น มี

ความยืดหยุนทางความคิด รวมถึงทักษะดานภาษา ศิลปะ และความสามาถในการใชเทคโนโลยี และไดรับการ

พัฒนาเต็มตามศักยภาพสอดคลองกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐานเรียนรู

เพื่อการวางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะในแตละชวงวัยและนำไปปฏิบัติได ตลอดจนการพัฒนา

ทักษะการเรียนรูที่เชื่อมตอกับโลกการทำงาน รวมถึงทักษะอาชีพที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ มี

ทักษะชีวิต สามารถอยูรวมและทำงานกับผูอื่นไดภายใตสังคมที่เปนพหุวัฒนธรรม มีการออกแบบกระบวนการ

เรียนรู และมีหลักสูตรการศึกษาที่เอื้อตอทักษะชีวิต มีการเสริมสรางประสบการณชีวิต ทักษะชีวิต และทักษะ

อาชีพในหลักสูตร และสรางการมีงานทำของวัยเรียน/วัยรุน จนทำใหการพัฒนาเด็กและเยาวชนบังเกิด

ผลสัมฤทธิ์ได 

 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 

  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21  

  2) ขั้นตอนการดำเนินงาน 

  1. จัดกิจกรรมวันสำคัญทางลูกเสือ   

  2. การประชุมคัดเลือกผูบังคับบัญชาลูกเสือดีเดน   

  3.  การประชุมคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นท่ีการศึกษา  



 
 

  4.  การฝกอบรมทบทวนผูกำกับลูกเสือ  

  5.  การฝกอบรมทบทวนผูอำนวยการลูกเสือโรงเรียน  

  3) กิจกรรม การเสริมสรางระเบียบวินัย คุณธรรมและจรยิธรรม เพื่อใหนักเรียน คร ูผูบริหาร
และบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู เขาใจ และมีกระบวนการคิดอยางมีเหตผุล ซึมซับคุณคาแหงคณุธรรม 
ความดีอยางเปนธรรมชาติและสรางความรูสึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการทำความดี อีกทั้งสรางเครือขายชุมชน
องคกรแหงคุณธรรม โดยขอความรวมมือจากหนวยงาน และองคกรที่ทำงานดานคณุธรรมอยางเปนรูปธรรม 

  4) เปาหมายกิจกรรมการเสริมสรางระเบียบวินัย คุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือใหนักเรียน ครู 
ผูบรหิารและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู เขาใจ และมีกระบวนการคิดอยางมีเหตุผล ซึมซับคุณคาแหง
คุณธรรม ความดีอยางเปนธรรมชาติและสรางความรูสึกผิดชอบชั่วดี ภูมใิจในการทำความดี อีกทั้งสราง
เครือขายชุมชนองคกรแหงคุณธรรม โดยขอความรวมมือจากหนวยงาน และองคกรท่ีทำงานดานคุณธรรม
อยางเปนรปูธรรม 

       1.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

   1) วัตถุประสงคท่ี 1.1 เพื่อวางรากฐานใหคนไทยเปนคนที่สมบูรณ มีคุณธรรม
จริยธรรม มีระเบียบวินัย คานิยมทีด่ี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัว
อบอุน ตลอดจนเปนคนเกงท่ีมีทักษะความรูความสามารถและพัฒนาตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต 

  2) เปาหมายรวมท่ี 2.1 คนไทยมีคุณลกัษณะเปนคนไทยที่สมบูรณ มีวินัย มีทัศนคติและ
พฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเปนพลเมืองตื่นรู มีความสามารถในการปรับตัวไดอยางรูเทา
ทันสถานการณ มีความรับผิดชอบและทำประโยชนตอสวนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงาม
ทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียงและมีความเปนไทย 

  3) ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

  (3.1) เปาหมายระดับยุทธศาสตรที่ 2 คนในสังคมไทยทุกชวงวัยมีทกัษะ ความรูและ
ความสามารถเพ่ิมขึ้น 

  (3.2) แนวทางการพัฒนาท่ี 1 ปรบัเปลี่ยนคานิยมคนไทยใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย 
จิตสาธารณะ และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค โดยสงเสริมใหมีการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยมและการ
เสริมสรางจิตสาธารณะและการเปนพลเมืองที่ดีแกผูเรียนและบุคลากรที่เกี่ยวของ 

  1.6  แผนระดับที่ 3 (ระบุชื่อ) 

1. จุดเนนกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 
จุดเนนท่ี 1.1 การจัดการศึกษาเพื่อคณุวุฒิ 

     - พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนา
ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจรงิหรือจาก
สถานการณจริงหรือจากสถานการณจำลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดง
ความคดิเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากข้ึน 

 

 



 
 

2. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป 2565 

นโยบายท่ี ดานคุณภาพ 

   พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยใชสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีความ

เหมาะสม สอดคลองกับหลักสูตรและความจำเปนของสถานศึกษาและผูเรยีน เนนการจัดการเรียรูแบบ Active 

Learning ใหกับผูเรียนในทุกระดับชั้น รวมท้ังสงเสริมการจัดการเรียนรูท่ีสรางสมดุลทุกดานเพื่อรองรับการจัด

การศึกษาแบบพหุปญญา มีการวัดและประเมินผล เพ่ือสะทอนสมรรถนะของผูเรียนทุกระดับตามบริบทของ

สถานศึกษา เพ่ือตอบสนองทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 

แผนงาน พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 

สวนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

        2.1  หลักการและเหตุผล 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุงพัฒนาผูเรียนทุกคนซึ่งเปนกำลังสำคัญ

ของชาติใหเปนมนุษยที่มีความสมบูรณทั้งดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเปนพลเมืองไทย 

และเปนพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรู 

และทักษะพื้นฐาน รวมท้ัง เจตคติที่จำเปนตอการศกึษา การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดย

มุงเนนผูเรียนเปนสำคญั บนพื้นฐานความเชื่อวาทุกคนสามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองใหเต็มตามศักยภาพ 

(สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,2552)  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ไดตระหนักและเห็นความสำคัญของ

การพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานคุณธรรม จริยธรรม เพื่อใหมีคุณลักษณะตามวัตถุประสงคของคณะลูกเสือ

แหงชาติ ตามมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551  และคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 โดยใชกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีเปนแนวทางในการพัฒนา  

กลุมสงเสรมิการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 จึงได

เสนอโครงการสนับสนุน สงเสริมการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ประจำป 2565 ขึ้น เพื่อ

พัฒนาครู ผูบริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนใหมีความรู ทักษะชีวิต ตามแนวทางของ

คณะลูกเสือแหงชาติ 

 

 

 

 



 
 

 2.2 วัตถุประสงค 
 1 เพ่ือสนับสนุน สงเสริมการฝกอบรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ใหมีคุณลักษณะตาม

วัตถุประสงคของคณะลูกเสือแหงชาติ 

 2 เพ่ือสนับสนุน สงเสริมการพัฒนาศักยภาพของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ใหกาวสู

ความเปนเลิศทางวิชาการและทักษะในระดับภูมิภาคและระดับชาติ 

 3 เพ่ือสนับสนุน สงเสริมการพัฒนาศักยภาพผูบังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด 

ใหสามารถจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

   2.3  เปาหมาย 

   1 ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ในสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 2 จำนวน 221 โรงเรียน 

  2 ผูบังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ในสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 2 จำนวน 

221 โรงเรียน  

2.4  ผลผลิต ผลลัพธ และดัชนีช้ีวัดความสำเร็จ 

2.4.1 ผลผลิต (Output) 

   1. ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ในสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 2 มีคุณลักษณะตาม

วัตถุประสงคของคณะลูกเสือแหงชาติ กาวเขาสูความเปนเลิศทางวิชาการและทักษะในระดับภูมิภาคและ

ระดับชาติ 

   2. ผูบังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ในสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 2 พัฒนา

กิจการลูกเสือ เนตรนารีไดอยางมีประสิทธิภาพ 

   2.4.2   ผลลัพธ (Outcome) 

   1. ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ในสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 2 มีคุณลักษณะตาม

วัตถุประสงคของคณะลูกเสือแหงชาติ กาวเขาสูความเปนเลิศทางวิชาการและทักษะในระดับภูมิภาคและ

ระดับชาติ 

   2. ผูบังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ในสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 2 พัฒนา

กิจการลูกเสือ เนตรนารีไดอยางมีประสิทธิภาพ 

   2.5  ดัชนีช้ีวัดความสำเร็จ (KPIs) 

    2.5.1 เชิงปริมาณ 

   1 ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ในสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 2 จำนวน 221 โรงเรียน

มีคุณลกัษณะตามวัตถุประสงคของคณะลูกเสือแหงชาติ กาวเขาสูความเปนเลิศทางวิชาการและทักษะในระดับ

ภูมิภาคและระดับชาติ สามารถพัฒนากิจการลูกเสือ เนตรนารีไดอยางมปีระสิทธิภาพ 

  2 ผูบังคบับัญชาลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ในสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 2 จำนวน 

221 โรงเรียน มีคุณลักษณะตามวัตถุประสงคของคณะลูกเสือแหงชาติ กาวเขาสูความเปนเลิศทางวิชาการและ

ทักษะในระดับภูมิภาคและระดับชาติ สามารถพัฒนากิจการลูกเสือ เนตรนารีไดอยางมีประสิทธิภาพ 



 
 

     2.5.2  เชิงคุณภาพ 

   1. ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ในสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 2 มีคุณลักษณะตาม

วัตถุประสงคของคณะลูกเสือแหงชาติ กาวเขาสูความเปนเลิศทางวิชาการและทักษะในระดับภูมิภาคและ

ระดับชาติ 

   2. ผูบังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ในสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 2 

สามารถพัฒนากิจการลูกเสือ เนตรนารีไดอยางมีประสิทธิภาพ 

   2.6  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

  2.6.1 ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาดมีคุณลักษณะตามวัตถุประสงคของคณะลูกเสือ

แหงชาติ   

 2.6.2 ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาดกาวสูความเปนเลิศทางวิชาการและทักษะในระดับ

ภูมิภาคและระดับชาติ 

   2.6.3 ผูบังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาดสามารถพัฒนากิจการลูกเสือ เนตรนารี

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

   2.7  กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 

 2.7.1 ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ในสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 2 จำนวน 221 โรงเรยีน 

      2.7.2 ผูบังคบับัญชาลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ในสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 2 จำนวน 

221 โรงเรียน   

  2.8 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1  ตุลาคม  2564 – 30 กันยายน  2565 

 2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินงบประมาณ 

       วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถวน) 

2.9.1 กจิกรรมและการดำเนินการ 

 
ท่ี กิจกรรมและการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผูรับผิดชอบ สถานท่ี 
1 การจัดกิจกรรมวันสำคัญทางลูกเสือ 

-วันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสือ

แหงชาติ 

-วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระเจาอยูหัว

รัชกาล ที่ 10 

-วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจา 

ตุลาคม 2564- 

กันยายน 2565 

นางผองพรรณ    

ปกกาโล   

สำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา

ประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 2 



 
 

2 การประชุมคัดเลือกผูบังคับบัญชา

ลูกเสือดีเดน 

ตุลาคม 2564- 

กันยายน 2565 

นางผองพรรณ    

ปกกาโล   

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 2 

3 การประชุมคณะกรรมการลูกเสือเขต

พื้นที่การศึกษา 

ตุลาคม 2564- 

กันยายน 2565 

นางผองพรรณ    

ปกกาโล   

สำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษา
ประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 2 

 

2.9.2 รายละเอียดการใชงบประมาณ งบประมาณทั้งสิ้น 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถวน) โดยมี

รายละเอียดการใชจาย ดังนี้  

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก รวม 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม งบประมาณ  

1 การจัดกิจกรรมวันสำคัญทาง

ลูกเสือ 

1.1 วันคลายวันสถาปนาคณะ

ลูกเสือแหงชาติ 

1.1.1ประชุมคณะกรรมการจัด

งานวันคลายวันสถาปนาคณะ

ลูกเสือแหงชาติ 

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 

จำนวน 50 คนx35 บ.x2 มื้อ 

-คาอาหารกลางวัน จำนวน 50 

คนx120 บ.x1 มื้อ  

1.1.2 การจัดงานวันคลายวัน

สถาปนาคณะลูกเสือแหงชาติ  

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 400 

คนx35 บ.x1 มื้อ 

- คาปายไวนิลพรอมโครงไม 

ขนาด 3 X 5 เมตร จำนวน 1 ผืน      

1.2 วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจา 

1.2.1 ประชุมคณะกรรมการจัด

งานวันสมเดจ็พระมหาธีรราชเจา 

  

 

 

 

 

 

 

3,500 

 

 

6,000 

 

 

 

14,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,500 

 

 

6,000 

 

 

 

14,000 

 

 

3,500 

 

 

 

 

 81,000 

 

 

 

 

 



 
 

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 

จำนวน 50 คนx35 บ.x2 มื้อ 

-คาอาหารกลางวัน จำนวน 50 

คนx120 บ.x1 มื้อ  

1.2.2 การจัดงานวันสมเด็จพระ

มหาธีรราชเจา 

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 400 

คนx35 บ.x1 มื้อ 

- คาปายไวนิลพรอมโครงไม 

ขนาด 3 X 5 เมตร จำนวน 1 ผืน      

1.3 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระ

เจาอยูหัวรัชกาลที่ 10 

1.3.1 ประชุมคณะกรรมการจัดงาน

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระ

เจาอยูหัวรัชกาลที่ 10 

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 

จำนวน 50 คนx35 บ.x2 มื้อ 

-คาอาหารกลางวัน จำนวน 50 

คนx120 บ.x1 มื้อ  

1.3.2 การจัดงานวนัเฉลิมพระ

ชนมพรรษาพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 

10 

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 400 

คนx35 บ.x1 มื้อ 

- คาปายไวนิลพรอมโครงไม 

ขนาด 3 X 5 เมตร จำนวน 1 ผืน      

3,500 

 

 

6,000 

 

 

 

14,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,500 

 

 

6,000 

 

 

 

 

14,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,500 

3,500 

 

 

6,000 

 

 

 

14,000 

 

3,500 

 

 

 

 

 

 

3,500 

 

 

6,000 

 

 

 

 

14,000 

 

3,500 



 
 

2 การประชุมคัดเลือกผูบังคับบัญชา

ลูกเสือดีเดน 

- คาตอบแทนกรรมการคัดเลือก

ผูบังคบับัญชาลูกเสือดีเดน 

จำนวน 9 คน X 600 บาท 

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 

จำนวน 9 คนx 35 บ.x 2 มื้อ 

- คาอาหารกลางวัน จำนวน 9 

คน X 120 บ. X 1 มื้อ 

 

 

5,400 

 

 

 

 

 

630 

 

1,080 

  

 

5,400 

 

 

630 

 

1,080 

 7,110 

3 การประชุมคณะกรรมการลูกเสือ

เขตพ้ืนที่การศึกษา 

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 

จำนวน 30 คนx 35 บ.x 2 มื้อ 

- คาอาหารกลางวัน จำนวน 30 

คนx 120 บ.x 1 มื้อ 

  

 

2,100 

 

 

3,600 

 

 

 

 

2,100 

 

 

3,600 

 5,700 

4 สรุปรายงานผลโครงการ 

-คาวัสดุ อุปกรณ เกียรติบัตร

เอกสารรายงานผลโครงการ 

  6,190   6,190 

 รวมทั้งสิ้น      100,000 
 

(ขออนุมัติถัวจายทุกรายการ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

2.9.3 แผนการใชจายเงินงบประมาณ (ไตรมาส) 

 

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 

1/2565 

ไตรมาสที่ 

2/2565 

ไตรมาสที่ 

3/2565 

ไตรมาสที่ 

4/2565 

1. การจัดกิจกรรมวันสำคัญทาง

ลูกเสือ 
27,000   54,000 81,000 

2. การประชุมคัดเลือก

ผูบังคับบัญชาลกูเสือดีเดน 

  7,110  7,110 

3. การประชุมคณะกรรมการ

ลูกเสือเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 5,700   5,700 

4. สรุปรายงานผลโครงการ    6,190 6,190 

รวม 
27,000 5,700 7,110 60,190 100,000 

 

4. วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษาหรือขยายผลเมื่อโครงการแลวเสร็จ ใหเกิดความย่ังยืนของ

โครงการ  

          1) สนับสนนุงบประมาณสำหรับดำเนินการจัดโครงการใหเพียงพอและตอเนื่อง 

          2) ประชาสัมพันธใหสถานศึกษาในสังกัดและผูเก่ียวของทราบโดยทั่วกัน 

          3) ดำเนินโครงการอยางมีแบบแผนและมีความตอเนื่องเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด 

 

 

 



 
 

โครงการ    พัฒนาคลังส่ือการเรียนรู Digital Online) 
 

สนองนโยบายระดับ สพฐ. นโยบายที่ 3 ดานคุณภาพ 

แผนงาน (ชื่อแผนงบประมาณ) พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

ลักษณะโครงการ  (ตอเนื่อง/ใหม)..............ใหม....................................................... 

งบประมาณ…...10,000 บาท  แหลงงบประมาณ (งบ สพฐ/งบ สพป./งบอ่ืนๆ)………………………..............

ระยะเวลาดำเนินการ  ปงบประมาณ 2565  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564   ถึง  เดอืนกันยายน พ.ศ. 2565 

หนวยงานรับผิดชอบ กลุมนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 

ผูติดตอประสานงาน (contact person) 

ชื่อ – นามสกุล   นายศักดิ์ดา  ปาสานำ                          โทรศพัท  089-9177977 

โทรสาร..................................................................................  E-mail  Daraya.co@gmail.com 
 

สวนที่  1  ความเช่ือมโยง ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ 

 

  1.1  ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับที่ 1) 

 1)   ยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศกัยภาพทุนมนุษย 

      (1) เปาหมายคนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ 

     (2) ประเด็นยุทธศาสตร  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง

ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

     (3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน มีวิสัยทัศนคือการสรางคุณภาพทุนมนุษยสูสังคม อนาคตที่ยั่งยืน ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตร

ชาติกรพัฒนาและเสริมสรางทรัพยากรมนุษย นอกจากนี้ ยังมีพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพผูเรียนท่ี

หลากหลาย ทั้งในระดับตางๆ ตั้งแตระดับกอนประถมศึกษา ระดับการศึกษาภาคบังคับ ระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย มีการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียน

การสอน การวัดและประเมินผล การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ และเสริมสราง

ศักยภาพครู การยกระดับคุณภาพศึกษาตางๆ ในทุกพื้นที่ท่ัวประเทศ ใหสามารถจัดการเรียนรูใหแก

ผูเรียนไดเต็มตามศักยภาพ ทั้งความรูดานวิชำการ ทักษะอำชีพ ทักษะชีวิต และมีคุณลักษณะที่พึง

ประสงค 

 

  

 



 
 

 

1.2  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับที่ 2) 

  1)   แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู 

        (1)  คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น  มีทักษะที่จำเปนในโลก

ศตวรรษที่ 21 สามารถแกไขปญหา  ปรับตัว  สื่อสารรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น  มีนิสัยใฝเรียนรู

อยางตอเนื่อง 

แนวทางการพัฒนา  สพป.มหาสารคาม เขต ๒ ดำเนินการดังน้ี  

         1) ศึกษาปญหาวิเคราะหความจำเปนและความตองการ 

- เตรียมการ วางแผน ประสานงาน แตงตั้งคณะทำงาน 

- ดำเนินการประชุม ศึกษาปญหาวิเคราะหความจำเปนและความตองการในการพัฒนา 

- รวมรวมขอมูล    

- วิเคราะห สรุปผล กำหนดกรอบการดำเนินงาน 

  2) นิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการเรยีนรวม 

- กำหนดวิธีการกระบวนการดำเนินงานการนิเทศ 

- กำหนดปฏิทินการนิเทศ การประเมิน 

   - นิเทศ กำกับ ติดตาม แกไขปญหาอุปสรรค ประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการ

เรียนรวม  

- เก็บรวบรวมขอมูล ประเมินผลการดำเนินการ 

 - สรุปผล รายงานผลการดำเนินการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตาม

มาตรฐานการเรียนรวม 

- กำหนดวิธีการกระบวนการดำเนินงานการนิเทศ 

- กำหนดปฏิทินการนิเทศ การประเมิน 

- นิเทศ กำกับ ติดตาม แกไขปญหาอุปสรรค ประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการ 

เรียนรวม  

- เก็บรวบรวมขอมูล ประเมินผลการดำเนินการ 

                     - สรุปผล รายงานผลการดำเนินการ 

              การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ สพป.มหาสารคาม เขต 2 ขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ไดรับความรู  

ในการจัดทำ รวบรวบสื่อ ไวในรปูแบบสื่อ Digital Online เพ่ือเปนประโยชน งายตอการจัดเก็บและสามารถ

นำมาใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 



 
 

 

 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 

  1) แผนยอยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  

     2) ขั้นตอนการดำเนินงาน สพป.มหาสารคาม เขต 2 ดำเนินงานตามขั้นตอน ดังนี้  
                            2.1 จดัประชุมเชิงปฏิบัติการการวางแผนคณะทำงาน 

         2.2 ประชุมปฏิบัติการ การพัฒนาคลังสื่อการเรียนรู ในรูปแบบ Digital Online 

 3) เปาหมายกิจกรรม 

       3.1 การนิเทศ ติดตาม การดำเนินงาน การพัฒนาคลังสื่อการเรียนรู ในรูปแบบ Digital 
Online  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2   

  

1.4  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

1) เปาหมายรวมท่ี 1. คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยที่สมบูรณ 

  2) ยุทธศาสตรที่  1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

  (2.1) เปาหมายระดับยุทธศาสตรท่ี 1 คนไทยสวนใหญมีทัศนคติและพฤติกรรมตาม
บรรทัดฐานที่ดีของสังคม   

    (2.2) แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะความรูและความสามารถใน
การดำรงชีวิตอยางมีคุณคา 

     1.6  แผนระดับที่ 3  

1. จุดเนนกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 
          จุดเนนการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

1.ICT (information and communication technology)  เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร ประกอบไปดวย 7 เรื่องยอยไดแก 1. data center ศูนยขอมูลกลาง 2. big data ขอมูลขนาดใหญ 

(คลังขอมูลการนำขอมูลมารวมกัน) 3. Platform (e-Library e-learning และ teaching Resource 

Platform 4. e book 5. e-office e-mail และ documents 6. ระบบบริหารจัดการหองเรียน school 

classroom management และ7.โครงสรางพ้ืนฐาน infrastructure capture (internet) 

2. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป 2565 

นโยบายดานที่ 3 คุณภาพ 

             3.2 พัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะและทักษะดานการอานคณิตศาสตร  การคิดขั้นสูง

นวัตกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดีจิตัล และภาษาตางประเทศเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและ

การเลือกศึกษาตอเพ่ือการมีงานทำ 

 



 
 

สวนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

        2.1  หลักการและเหตุผล 
สาระสำคัญของแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๗๙ สภาวการณและบริบทสิ่งแวดลอมที่มี

ผลตอการพัฒนาการศึกษาของประเทศ การศึกษาเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหสามารถกาวทันการ

เปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ภูมิภาคและของโลก ควบคูกับการธำรงรักษาอัต

ลักษณของประเทศ โดยใหความสำคัญที่การจัดการศึกษา การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของคน

ไทยใหมีทักษะ ความรูความสามารถและสมรรถนะท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและการ

พัฒนาประเทศ ภายใตแรงกดดันภายนอกจากกระแสโลกาภิวัฒนและปญหาวิกฤติท่ีตองเผชิญเพ่ือใหคนไทยมี

คุณภาพชีวิตที่ดี เพราะสังคมไทยเปนสังคมคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งประกอบดวย  ความกาวดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารแบบกาวกระโดดท่ีสงผลตอระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ภูมิภาคและของ

โลก 

การปฏิวัติดิจิทัลตอการเปลี่ยนแปลงสูการปฏิวัติอุตสาหกรรม ๔.๐ ระบบเศรษฐกิจทั่วโลกกำลัง

เปลี่ยนแปลงไปสู อุตสาหกรรม ๔.๐ ที่ ใชไฟ น้ำ เปนพลังงานหลักในกระบวนการผลิตท้ังหมด อาศัย

ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ผสมผสานกับความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและนวัตกรรม โดย

กำหนดรูปแบบหรือเปลี่ยนจากเกษตรแบบดั่งเดิม ไปสูการเกษตรสมัยใหมเปนการบริหารจัดการและ

เทคโนโลยี  เปนเกษตรกรแบบผูประกอบการ เปลี่ยนจากธุรกิจขนาดยอมแบบเดิม (SMEs) ไปสูการ

เปลี่ยนแปลงธุรกิจท่ีใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Smart Enterprises) และผูประกอบการเทคโนโลยีรายใหม 

(Startups) ที่มีศักยภาพสูง เปลี่ยนแปลงจากธุรกิจบริษัทการคิดแบบเดิมที่มีการสรางมูลคาที่คอนขางต่ำไปสู

ธุรกิจบริการท่ีมีมูลคาสูงและเปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ำไปสูแรงงานท่ีมีความรู ความเชี่ยวชาญและทักษะสูง 

วัตถุประสงคของแผนการศึกษาแหงชาติ เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษา 

พัฒนาคนไทยใหเปนพลเมืองที่ดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคลองกับบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติและยุทธศาสตรชาติ พัฒนา

สังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู สูการพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ฯลฯ เปนตน เปาหมายดานตัวผูเรียน แผนการศึกษาแหงชาติมุงพัฒนาผู เรียนใหมีคุณลักษณะและ

ทักษะการเรียนรู ในศตวรรษที่  21 (3Rs 8Cs) 

สำหรับบทบาทผู มีสวนไดสวนเสียนั้นเมื่อนำแนวคิด การจัดการศึกษาตามแผนการศึกษา

แหงชาติยึดหลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All) และทุกภาคสวนในสังคมมี

สวนรวมในการจัดการศึกษา บทบาทยอมเปลี่ยนไปสามารถพัฒนาผูเรียนตามเปาหมายและความ

มุงหวังของทุกภาคสวนตองอาศัยความรวมมือรวมใจทุกฝาย โดยเฉพาะผูมีสวนไดสวนเสียตองเขา

มามีบทบาทรวมกันจัดการศึกษาสนับสนุนชวยเหลือเด็กที่ตามความพรอม และบทบาทหนาที่ของ

ตน ประกอบดวย กระทรวงศึกษาธิการ/หนวยงานที่เ ก่ียวของ ผูบริหารสถานศึกษา/ครู ผู เรียน 

ผูปกครอง ภาคเอกชน/สื่อมวลชน ชุมชน พื้นที่ ประชาชน 

 



 
 

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2 ไดคิดริเริ่ม  จัดหา  รวบรวมสื่อเพ่ือ 

การเรียนรู ในรปูแบบของ Digital Online เพ่ือใหการเขาถึงสื่อตางๆเปนไปดวยความสะดวก  และสามารถ

เขาถึงได ทุกที่ ทุกเวลา 

2.2 วัตถุประสงค 

  2.2.1   เพ่ือพัฒนาคลังสื่อการเรียนรู Digital Online สำหรบัโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  
  2.2.2   เพ่ือสนับสนุนใหความชวยเหลือหรือขอแนะนำ  นิเทศ ติดตาม และประเมิลผลการใชคลังสื่อ

การเรียนรู Digital Online   

  2.3  เปาหมาย 

   1. นักเรียนที่ ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 

   2. ครผููสอนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 

   3. โรงเรยีนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 

 

2.4  ผลผลิต ผลลัพธ และดัชนีช้ีวัดความสำเร็จ 

2.4.1 ผลผลิต (Output) 

     1. นักเรียน สามารถเขาถึงส่ือการเรยีนรู ไดอยางหลากหลายวิธี  

     2. คร ูมีความรู ความสามารถและทักษะในการจัดทำ  รวบรวม  สื่อ ในรปูแบบ

Digital  Online อยางมีประสิทธิภาพ 

     3. โรงเรียนท่ี บริหารจัดการศึกษา โดยใชคลังสื่อเพ่ือการเรียนรู เพ่ือพัฒนายกระดับ

คุณภาพการจัดการการศึกษาอยางตอเนื่องและยั่งยืน 

        4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีระบบคลังสื่อการเรยีนรูในรูปแบบ Digital 

Online และมีการนิเทศ  ติดตามประเมินผลการใชคลังสื่อ Digital Online  

   2.4.2   ผลลัพธ (Outcome) 

              1. นักเรียนไดรับการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 

   2. ครูและบุคลกรทางการศึกษา มีความรู ความสามารถและทักษะในการ การจัดทำ  รวบรวม  

สื่อ ในรูปแบบDigital  Online อยางมีประสิทธิภาพ 

   3. โรงเรียนดำเนินการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการการศึกษา 

  4. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีระบบคลังสื่อการเรียนรูในรูปแบบ Digital Online และมรีะบบ

การนิเทศ  ติดตามประเมินผลการใชคลังสื่อ Digital Online  

 

 



 
 

  2.5  ดัชนีช้ีวัดความสำเร็จ (KPIs) 

    2.5.1   เชิงปริมาณ 

         1.  ครแูละบุคลกรทางการศึกษา มีความรู ความสามารถและทักษะในการ การจัดทำ  

รวบรวม  สื่อ ในรูปแบบDigital  Online อยางมีประสิทธิภาพ จำนวน 221 คน 

      2. โรงเรียนดำเนินการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการ

การศึกษา โดยใชงานจากคลังส่ือเพ่ือการเรียนรู จำนวน 221 โรงเรยีน 

        3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีระบบคลังสื่อการเรียนรูในรูปแบบ Digital Online และ

มีระบบการนิเทศ  ติดตามประเมินผลการใชคลังสื่อ Digital Online  

    2.5.2  เชิงคณุภาพ 

      1.  ครแูละบุคลกรทางการศึกษา มีความรู ความสามารถและทักษะในการ การจัดทำ  

รวบรวม  สื่อ ในรูปแบบDigital  Online อยางมีประสิทธิภาพ รอยละ 80  

   2.  โรงเรยีนดำเนินการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการการศึกษา 

โดยใชงานจากคลังสื่อเพ่ือการเรียนรู รอยละ 80 

  3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีระบบคลังสื่อการเรยีนรูในรูปแบบ Digital Online และมี

ระบบการนิเทศ  ติดตามประเมินผลการใชคลังสื่อ Digital Online 

   2.6  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

       1.  ครูและบุคลกรทางการศึกษา มีความรู ความสามารถและทักษะในการ การจัดทำ  

รวบรวม  สื่อ ในรูปแบบDigital  Online อยางมีประสิทธิภาพ  

   2.  โรงเรยีนดำเนินการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการการศึกษา 

โดยใชงานจากคลังสื่อเพ่ือการเรียนรู  

  3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีระบบคลังสื่อการเรียนรูในรปูแบบ Digital Online และมี

ระบบการนิเทศ  ติดตามประเมินผลการใชคลังสื่อ Digital Online 

   2.7  กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 

2.7.1 กลุมเปาหมาย 

1. นักเรียนที่ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  

                     2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

มหาสารคามเขต 2 

                     3. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 

 



 
 

2.7.1  ผูที่มีสวนไดรับผลประโยชน 

1. นักเรียนที่ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  

           2. ครแูละบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

มหาสารคาม เขต 2 

            3. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 

      2.8   ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตุลาคม  2564 - กันยายน 2565 

               2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินงบประมาณ 

       วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ   10,000   บาท 

2.9.1 กิจกรรมและการดำเนินการ 

 
ท่ี กิจกรรมและการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผูรับผิดชอบ สถานที่ 
1 ศึกษาปญหาวิเคราะหความจำเปนและ

ความตองการ 

มีนาคม – เมษายน

2565 

นายศักดิ์ดา  ปาสานำ 

และคณะ 

สพป. มค. 2 

2 ประชุมเพื่อพัฒนาครู ใหมีความรู ในการ

จัดทำคลังสื่อการเรยีนรู  ในรูปแบบของ 

Digital  Online 

พฤษภาคม  – 

มิถุนายน 2565 

 

นายศักดิ์ดา  ปาสานำ 

และคณะ 

สพป. มค. 2 

3 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการ

ดำเนินงานตามมาตรฐานการเรียนรวม 

กรกฎาคม - สิงหาคม 

2565 

นายศักดิ์ดา  ปาสานำ 

และคณะ 

สพป. มค. 2 

 สรุป รายงานผลการดำเนินงาน สิงหาคม - กันยายน 

2565 

นายศักดิ์ดา  ปาสานำ

และคณะ 

สพป. มค. 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2.9.2 รายละเอียดการใชงบประมาณ งบประมาณทั้งสิ้น 10,000 บาท โดยมีรายละเอยีดการใชจาย ดังนี้  
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก รวม 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม งบประมาณ  

1 ศึกษาปญหาวิเคราะหความ

จำเปนและความตองการ    

ประชุมวิเคราะหความจำเปนและ

ความตองการ 

1.คาอาหาร (25 คนX120X1 มื้อ) 

2.คาอาหารวาง(25คนX35X2มื้อ) 

   

 

 

 

 

3,000 

1,750 

    

2 ประชุมเพ่ือทำความเขา ใหมี

ความรู ในการจัดทำคลังสื่อการ

เรียนรู  ในรปูแบบของ Digital  

Online 

1.คาอาหาร (25 คนX120X1 มื้อ) 

2.คาอาหารวาง(25คนX35X2มื้อ)

3. คาวัสดุ      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,000 

1,750 

 

 

 

 

 

 

500 

   

3 ประชุมเพ่ือตรวจสอบ ในการ

จัดทำคลังสื่อการเรียนรู  ใน

รูปแบบของ Digital  Online 

 

 

 

 

 

    

4 นิเทศตดิตาม ประชุมสรุปผลการ

ดำเนินงาน 

      

 รวมทั้งสิ้น  9,500 500   10.000 

(ขออนุมัติถัวจายทุกรายการ) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2.9.3 แผนการใชจายเงินงบประมาณ (ไตรมาส) 

 

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 

1/2565 

ไตรมาสที่ 

2/2565 

ไตรมาสที่ 

3/2565 

ไตรมาสที่ 

4/2565 

1. ศึกษาปญหาวิเคราะหความ

จำเปนและความตองการ    

ประชุมวิเคราะหความจำเปนและ

ความตองการ 

 4,750    

2. ประชุมเพื่อพัฒนาครู ใหมี

ความรู ในการจัดทำคลังสื่อการ

เรียนรู ในรูปแบบของ Digital 

Online 

  4,750   

นิเทศติดตาม รายงาน ประชุม

สรุปผลการดำเนนิงาน  

  500   

รวม 
 4,750 5,250  10,000 

 

4. วิธีการบริหารจัดการหรือการดแูลบำรุงรักษาหรือขยายผลเมื่อโครงการแลวเสร็จ ใหเกิดความย่ังยืนของ

โครงการ การเก็บรกัษาสื่อการเรียนรู Digital Online เพื่อการนำไปใชใชงานไดทุกที่ ทุกเวลา ไดในหลาย

สถานการณ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

โครงการ    พัฒนาการจัดการเรียนรูเพื่อเสริมสรางสมรรถนะผูเรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลง 

               ศตวรรษที่ 21 

สนองนโยบายระดับ สพฐ. ……นโยบายที่ 3 ดานคุณภาพ……. 

แผนงาน (ชื่อแผนงบประมาณ) …….พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย........... 

ลักษณะโครงการ  (ตอเนื่อง/ใหม) : โครงการใหม 

งบประมาณ 50,000 บาท  แหลงงบประมาณ (งบ สพฐ/งบ สพป./งบอื่นๆ)………………………..............

ระยะเวลาดำเนินการ  ปงบประมาณ 2565 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 

หนวยงานรับผิดชอบ กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป. มหาสารคาม เขต 2 

ผูติดตอประสานงาน (contact person) 

ชื่อ - นามสกุล...นางสาวกาญจนา  หนูผาสุข.......................  โทรศพัท.....089-4225207.................................... 

โทรสาร...043-798043........................................................  E-mail : …..kanchana.tuan@gmail.com…..…. 

 

สวนที่  1  ความเช่ือมโยง ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ 

   1.1  ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับที่ 1) 
 1)   ยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศกัยภาพทรัพยากรมนุษย 

     (1) เปาหมาย  

 1. คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 

     (2) ประเด็นยุทธศาสตร  

   2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

  2.2 ชวงวัยเรียน / วัยรุน 

       (3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ  

   โลกสมัยใหมเต็มไปดวยการเปลี่ยนแปลงท่ีทาทาย อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงยังเปนไป

อยางรวดเร็ว โลกไดเคลื่อนสู "สังคมความรู" (knowledge-based society) ทักษะที่จำเปนในสังคมความรูคือ 

ทักษะการคิดวิเคราะห ทักษะในการเลือกสรรและประมวลขอมูลขาวสารที่มีอยูอยางมากมาย ไมใชทักษะดาน

การทองจำอีกตอไป แตในสภาพปจจุบัน ครูยังสอนดวยวิธีการบรรยาย โดยยึดเนื้อหาจากหนังสือเรียน ไมไดยึด

มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด ตามหลักสูตร การสอนเปนการสอนเนื้อหา ไมไดเนนสอนกระบวนการ อันนำไปสู

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำเมื่อเทียบกับนานาประเทศ ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนในยุคนี้จึงควรมุงให

ผูเรียนเกิดการสรางทักษะแหงอนาคตใหม เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ทักษะ และคุณลักษณะขั้นพ้ืนฐานที่สามารถใช

ชีวิตอยูไดในสังคมเศรษฐกิจสมัยใหมไดอยางมีคุณภาพ รูจักตัวเอง รูจักโลก และมีเปาหมายในการดำเนินชีวิต 

ดังน้ัน การสรางผูเรียนใหมีศักยภาพในการใชชีวิตอยูไดในสังคมเศรษฐกิจสมัยใหมจึงมีความจำเปนอยางยิ่ง โดย

ครูตองเปนผูสรางผูเรียนทุกคนใหมีความรู ความสามารถ และทักษะแหงศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 จึงไดจัดโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูเพื่อ

เสรมิสรางสมรรถนะผูเรียนท่ีตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21 ขึ้น 



 
 

 1.2  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับที่ 2) 
  1)   แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

        (1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 

 เปาหมายที่ 1 คนไทยทกุชวงวัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน ไดรับการพัฒนาอยางสมดุล ทั้ง

ดานรางกาย สติปญญาและคุณธรรม จริยธรรม เปนผูที่มีความรูและทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรูอยาง

ตอเนื่องตลอดชีวิต 

 การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ 

    ผู เรียนมีทักษะจำเปนของโลกศตวรรษที่  21 สามารถแกปญหาปรับตัว 

สื่อสาร และทำงานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิผล 

        (2) แผนยอย แผนยอยการพัฒนาชวงวัยเรียน/วัยรุน 

     แนวทางการพัฒนา 1) จัดใหมีการพัฒนาทักษะที่สอตรับกับทักษะในศตวรรษที่ 

21 โดยเฉพาะทักษะดานการคิดวิเคราะห สังเคราะห ความสามารถในการแกปญหาที่ซับซอน ความคิด

สรางสรรค การทำงานรวมกับผูอ่ืน 

     เปาหมาย วัยเรียน/วัยรุน มีความรูและทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถวน รูจักคิด 

วิเคราะห รักการเรียนรู มีสำนึกพลเมือง มีความกลาหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแกปญหา ปรับตัว 

สื่อสาร และทำงานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมปีระสิทธิผลตลอดชีวิตดีข้ึน 

     การบรรลุเปาหมายตามแผนยอย  มีทักษะจำเปนของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถ

แกปญหาปรับตัว สื่อสาร และทำงานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิผล 

 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 

  แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา 

   เปาหมายรวม 

    1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 

   ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลหลัก  ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

   ความสอดคลองกับนโยบายเรงดวนของรัฐบาล การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21 

  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูปที่ 5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการ

เปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

  2) ข้ันตอนการดำเนินงาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 
ดำเนินงานตามขั้นตอน ดังนี้ 
   - จัดประชุมการวางแผนคณะกรรมการดำเนินงาน 
   - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู เพื่อสงเสริมความสามารถในการพัฒนา

นวัตกรรมการจัดการเรียนรูของครูผูสอนเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21   

   - การนิเทศ กำกับติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานการนิเทศภายในของสถานศึกษา

และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 



 
 

   - จัดกิจกรรมการประกวด/จัดประชุมแลกเปล่ียนเรียนรูทางวิชาการ (Symposium) 

นำเสนอผลงานนวัตกรรมการจัดการเรียนรูที่เปนเลิศ (Best Practice) รวมทั้งประเมินผลและคัดเลือกนวัตกรรม

การจัดการเรียนรูที่เปนเลิศและสะทอนผลการประเมินนวัตกรรม  

  3) กิจกรรม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 มีแผนการ

ดำเนนิงาน 3 กิจกรรม ดังน้ี 

   กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพครู เพื่อสงเสริมความสามารถในการพัฒนานวัตกรรม

การจัดการเรยีนรูของครูผูสอนเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21   

   กิจกรรมที่ 2 คนหาแบบอยางทีด่ี (Best Practice)  

    - การนิเทศ กำกับติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานการนิเทศภายในของ

สถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นิเทศ ติดตาม การจัดการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู โดย

นำเทคนิคการนิเทศดวยกระบวนการวิจัย ซึ่งเปนการนิเทศแบบรวมมือ พาครูคิดและพาครูพัฒนานวัตกรรมการ

จัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และนิเทศ ติดตาม      

การจัดการเรียนรูโดยใชนวัตกรรมในการจัดการเรียนรูของครูผูสอนเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะและทักษะ

การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ใหบรรลุตามเปาหมายการจัดการเรียนรูที่ตั้งไว 

    - ประเมินผลการนิเทศ สะทอนคิดการใชนวัตกรรมการจัดการเรียนรูของครู 

ทดสอบความรูความเขาใจดานการพัฒนานวัตกรรมของครูผูสอน ประเมินคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 ของผูเรียน  

    - จัดกิจกรรมการประกวด/จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการ 

(Symposium) นำเสนอผลงานนวัตกรรมการจัดการเรียนรูที่เปนเลิศ (Best Practice) รวมทั้งประเมินผลและ

คัดเลือกนวัตกรรมการจัดการเรียนรูที่เปนเลิศและสะทอนผลการประเมินนวัตกรรม  

   กิจกรรมที่ 3 สรางภาคีเครือขายการพัฒนา 

    - ขยายผลการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรูของครูผูสอนเพ่ือพัฒนา

ผูเรียนใหมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของเขตพื้นที่การศึกษาโดยแลกเปลี่ยนเรียนรูทาง

วิชาชีพและใชชุมชนแหงการเรียนรู (PLC) 

    - ถอดบทเรียนโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี เชิงประจักษ เปนแบบอยางได  

เผยแพรในระดับเขตพ้ืนท่ี เผยแพรผานกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และเผยแพรผานชองทาง

ตาง ๆ 

    - จัดกิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จ นำเสนอ

ผลการประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนรูที่เปนเลิศและมอบรางวัลยกยองเชิดชูเกียรติ 

 

  4) เปาหมายกิจกรรม 

   - โรงเรยีนกลุมเปาหมายที่สมัครเขารวมโครงการ จำนวน 10 โรงเรียน 

   - ครผููสอนในโรงเรียนกลุมเปาหมายไดรับการพัฒนาศักยภาพดานการจัดการเรียนรูที่

สอดคลองกับทักษะแหงตวรรษที่ 21 



 
 

 

 1.4  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

  1) วัตถุประสงคท่ี 1.1 เพื่อวางรากฐานใหคนไทยเปนคนที่สมบูรณ มีคุณธรรมจริยธรรม มี

ระเบียบวินัย คานิยมท่ีดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุน 

ตลอดจนเปนคนเกงที่มทัีกษะความรูความสามารถและพัฒนาตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต 

  2) เปาหมายรวมที่ 2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยที่สมบูรณ มีวินัย มีทัศนคติและ

พฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคม มีความเปนพลเมืองตื่นรู มีความสามารถในการปรับตัวไดอยางรูเทาทัน

สถานการณ มีความรับผิดชอบ และทำประโยชนตอสวนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทาง

จิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตท่ีพอเพียง และมีความเปนไทย 

  3) ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

  (3.1) เป าหมายระดับยุทธศาสตร ท่ี  3 คนไทยได รับการศึกษาที่ มีคุณภาพสูงตาม

มาตรฐานสากล และสามารถเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง 

  (3.2) แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะความรู และความสามารถ 

ในการดำรงชีวิตอยางมีคุณคา 

  (3.3) แนวทางการพัฒนาท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 

 1.5 แผนระดับที่ 3 (ระบุช่ือ) 

1. จุดเนนกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 
จุดเนนท่ี 1 การพัฒนาและเสริมสรางศกัยภาพทรัพยากรมนุษย 

   5) กฎหมายและระเบียบ เนนแผนงาน 6 เรื่อง ที่บรรจุอยูในแผนการปฏิรูปประเทศ

ดานการศึกษา  

    เรื่องที่ 1 : การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรยีนรูโดยรวมของประเทศโดย

พระราชบัญญัติการศกึษาแหงชาติฉบับใหมและกฎหมายลำดับรอง 

     - การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเองและ

การศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชวีิตเพื่อรองรบัการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

2. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป 2565 

นโยบายท่ี 3 ดานคุณภาพ 

   3.1 ส งสริมการจัดการศึกษาให ผู เรียนมีความรูและทักษะในศตวรรษที่  21          

อยางครบถวน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข มีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีพ้ืนฐานชีวิตที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม เปนพลมืองดีของชาติและเปนพลโลก 

  3.2 พัฒนาความสามารถของผูเรียนใหมีสมรรถนะดานการอานและคณิตศาสตร 

ทักษะการคิดข้ันสูงและนวัตกรรม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดิจิทัล ภาษาตางประเทศ เพ่ือการแขงขันและเพื่อ

เปนชองทางในการเลือกศึกษาตอเพ่ือการมีงานทำ เปนพ้ืนฐานประกอบอาชีพ ตามความตองการและความถนัด

ของผูเรียน 



 
 

   3.3 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยใชสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล

ที่มีความเหมาะสม สอดคลองกับหลักสูตรและความจำเปนของสถานศึกษาและผูเรียน เนนการจัดการเรียนรู

แบบ Active Learning ใหกับผูเรียนในทุกระดับชั้น รวมทั้งสงเสริมการจัดการเรียนรูที่สรางสมดุลทุกดานเพ่ือ

รองรับการจัดการศึกษาแบบพหุปญญา มีการวัดและประเมินผล เพ่ือสะทอนสมรรถนะของผูเรียนทุกระดับ  

ตามบรบิทของสถานศึกษา เพ่ือตอบสนองทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 

   3.4  พัฒนาครูให เปนครู ยุคใหม  มี ทั กษะในการปฏิบัติหน าที่ ไดดี  มีความรู

ความสามารถในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถจัดการเรียนการสอนใหทันตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลง มีการ

พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเปนครู 

แผนงาน พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

สวนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

        2.1  หลักการและเหตุผล 
  โลกสมัยใหมเต็มไปดวยการเปลี่ยนแปลงท่ีทาทาย อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงยังเปนไปอยาง

รวดเร็ว โลกไดเคลื่อนสู "สังคมความรู" (knowledge-based society) ทักษะที่จำเปนในสังคมความรูคือ ทักษะ

การคิดวิเคราะห ทักษะในการเลือกสรรและประมวลขอมูลขาวสารท่ีมีอยูอยางมากมาย ไมใชทักษะดานการ

ทองจำอีกตอไป แตในสภาพปจจุบัน ครูยังสอนดวยวิธีการบรรยาย โดยยึดเนื้อหาจากหนังสือเรียน ไมไดยึด

มาตรฐานการเรียนรู/ ตัวชี้วัด ตามหลักสูตร การสอนเปนการสอนเนื้อหา ไมไดเนนสอนกระบวนการ อันนำไปสู

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำเมื่อเทียบกับนานาประเทศ ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนในยุคนี้จึงควรมุงให

ผูเรียนเกิดการสรางทักษะแหงอนาคตใหม เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ทักษะ และคุณลักษณะขั้นพ้ืนฐานที่สามารถใช

ชีวิตอยูไดในสังคมเศรษฐกิจสมัยใหมไดอยางมีคุณภาพ รูจักตัวเอง รูจักโลก และมีเปาหมายในการดำเนินชีวิต 

ดังนั้น การสรางผูเรียนใหมีศักยภาพในกรใชชีวิตอยูไดในสังคมเศรษฐกิจสมัยใหมจึงมีความจำเปนอยางย่ิง โดย

ครูตองเปนผูสรางผูเรียนทุกคนใหมีความรู ความสามารถ และทักษะแหงศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 จึงไดจัดโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูเพื่อ

เสริมสรางสมรรถนะผูเรยีนท่ีตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21 ขึ้น 

2.2 วัตถุประสงค 

  1. เพ่ือพัฒนาผู เรียนใหมี ทักษะจำเปนของโลกศตวรรษที่  21 สามารถคิด วิเคราะห              

คิดสรางสรรค คิดแกปญหา ปรับตัว สื่อสารและทำงานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิผล 

  2. เพื่อสนับสนุนใหเกิดการพัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู และเผยแพรเทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู 

และนวัตกรรมในการยกระดับคุณภาพการจัดการเรยีนรูในระดับชั้นเรยีนที่สอดคลองกับทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 

ตรงตามความตองการและบริบทของสถานศึกษา 

  3. เพื่อใหเกิดความตอเนื่องในการดำเนินงานยกระดับคุณภาพการศึกษา และลดความเหลื่อม

ล้ำทางการศึกษา 

   2.3  เปาหมาย 

  2.3.1 เชิงปริมาณ 

   1) โรงเรียนกลุมเปาหมาย จำนวน 10 โรง 

   2) โรงเรียนในกลุมเปาหมายอยางนอยรอยละ 80 บรรลุเปาหมายโครงการและตัวชี้วัด

ผลลัพธท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ 

  2.3.2 เชิงคุณภาพ 

   1) ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

   2) ครูผูสอนไดรับการพัฒนาศักยภาพดานการจัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับทักษะแหง

ศตวรรษที่ 21 

 

 



 
 

2.4  ผลผลิต ผลลัพธ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

2.4.1 ผลผลิต (Output) 

1) ครผููสอนในโรงเรยีนกลุมเปาหมาย มคีวามสามารถในการพัฒนานวัตกรรมการ 

จัดการเรียนรูของครูผูสอนเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  

   2) ครูผูสอนในโรงเรียนกลุมเปาหมาย มีความรู ความเขาใจในเทคนิค/วิธีการจัดการ

เรยีนรู สื่อ นวัตกรรม สอดคลองกับทักษะแหงศตวรรษที่ 21 

   3) นักเรียนในโรงเรียนกลุมเปาหมาย มีคุณลักษณะและทักษะทักษะการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 

   2.4.2   ผลลัพธ (Outcome) 

   1) ครผููสอนในโรงเรยีนกลุมเปาหมาย ไดรับการพัฒนาศักยภาพดานการจัดการเรียนรู 

ที่สอดคลองกับทักษะแหงศตวรรษที่ 21 

   2) ครูผูสอนในโรงเรียนกลุมเปาหมาย มีเทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู สื่อ นวัตกรรม 

สอดคลองกับทักษะแหงศตวรรษที่ 21 

   3) นักเรียนในโรงเรียนกลุมเปาหมาย ไดรับการพัฒนาใหมีคุณลักษณะและทักษะ

ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

   2.5  ดัชนีช้ีวัดความสำเร็จ (KPIs) 

    2.5.1   เชิงปริมาณ 

1) โรงเรียนในกลุมเปาหมายอยางนอยรอยละ 80 บรรลุเปาหมายโครงการและตัวชี้วัด 

ผลลัพธท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ 

   2) ครูผูสอนในโรงเรียนกลุมเปาหมายอยางนอยรอยละ 80 ไดรับการพัฒนาศักยภาพ

ดานการจัดการเรยีนรูที่สอดคลองกับทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 

   3) ครูผูสอนในโรงเรียนกลุมเปาหมายอยางนอยรอยละ 80 มีเทคนิค/วิธีการจัดการ

เรียนรู สื่อ นวัตกรรม สอดคลองกับทักษะแหงศตวรรษที่ 21 

   4) นักเรียนในโรงเรียนกลุมเปาหมายอยางนอยรอยละ 80 ไดรับการพัฒนาใหมี

คณุลักษณะและทักษะทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

2.5.2 เชิงคุณภาพ 

1) ครูผูสอนไดรับการพัฒนาศักยภาพดานการจัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับทักษะ 

แหงตวรรษท่ี 21 

   2) ครูผูสอนมีเทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู สื่อ นวัตกรรม สอดคลองกับทักษะแหง

ศตวรรษที่ 21 

   3) ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

ประกอบดวย สามารถคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค คิดแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานรวมกับผูอ่ืนไดอยาง

มีประสิทธิผล 



 
 

   2.6  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

  2.6.1 ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

  2.6.2 ครูผูสอนไดรับการพัฒนาศกัยภาพดานการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับทักษะแหง 

ศตวรรษที่ 21 

  2.6.3 มีเทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู สื่อ นวัตกรรม สอดคลองกับทักษะแหงศตวรรษที่ 21 

และมีการเผยแพร แลกเปลี่ยนเรียนรู 

 2.7  กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 

  2.7.1 โรงเรียนกลุมเปาหมาย จำนวน 10 โรง 

  2.7.2 ครผููสอนโรงเรียนกลุมเปาหมายในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

มหาสารคาม เขต 2 

  2.7.3 นักเรียนในโรงเรียนกลุมเปาหมายในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

มหาสารคาม เขต 2 

  2.8 ระยะเวลาดำเนินโครงการ เดอืนตุลาคม 2564 - เดอืนกันยายน 2565  

 2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินงบประมาณ 

       วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ 50,000 บาท 

2.9.1 กิจกรรมและการดำเนินการ 

 
ท่ี กิจกรรมและการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผูรับผิดชอบ สถานที่ 
1 พัฒนาศักยภาพครู 

1 .1  ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

ดำเนนิงาน 

1.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

ศกัยภาพคร ู  

เม.ย. - พ.ค. 2565 กลุมนิเทศ ติดตามและ

ประเมินผลการจัด

การศกึษา  

สพป.มหาสารคาม  

เขต 2, โรงเรียน

กลุมเปาหมาย 

2 คนหาแบบอยางท่ีดี (Best Practice) 

2.1 วางแผน เตรียมความพรอม 

และประสานสถานศกึษา 

2.2 นิเทศ กำกับติดตาม ประเมินผล

ก า ร ด ำ เนิ น ง า น ข อ ง โ ร ง เรี ย น

กลุมเปาหมาย จำนวน 10 โรง 

2 .3  ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

ดำเนินงาน 

2.4 จัดกิจกรรมการประกวด/จัด

ประชุมแลกเปลี่ยนเรยีนรูทาง

มิ.ย. - ส.ค. 2565 กลุมนิเทศ ติดตามและ

ประเมินผลการจัด

การศกึษา 

สพป.มหาสารคาม  

เขต 2, โรงเรียน

กลุมเปาหมาย 



 
 

วิชาการ (Symposium) นำเสนอ

ผลงานนวัตกรรมการจัดการเรยีนรูที่

เปนเลิศ (Best Practice) รวมทั้ง

ประเมนิผลและคัดเลือกนวัตกรรม

การจัดการเรียนรูท่ีเปนเลิศและ

สะทอนผลการประเมินนวัตกรรม  

3 สรางภาคีเครือขายการพัฒนา 

3.1 ขยายผลการพัฒนานวัตกรรม

การจัดการเรียนรูของครูผูสอนเพื่อ

พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะและ

ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่  21 

ข อ ง เข ต พื้ น ท่ี ก า ร ศึ ก ษ า โ ด ย

แลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาชีพและใช

ชุมชนแหงการเรียนรู (PLC) 

3.2 ถอดบทเรียนโรงเรียนที่มีวิธี

ปฏิบัติที่ดีเชิงประจักษเปนแบบอยาง

ได  เผ ย แ พ ร ใน ระดั บ เข ต พ้ื น ที่  

เผยแพรผานกลุมเครือขายพัฒนา

คุณ ภาพการจั ดการศึกษา  และ

เผยแพรผานชองทางตาง ๆ 

3.3 จัดกิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติ

สถานศึกษาท่ีประสบความสำเร็จ 

นำเสนอผลการประกวดนวัตกรรม

การจัดการเรียนรูที่เปนเลิศและมอบ

รางวัลยกยองเชิดชูเกียรติ 

ส.ค.- ก.ย. 2565 กลุมนิเทศ ติดตามและ

ประเมินผลการจัด

การศกึษา 

สพป.มหาสารคาม  

เขต 2, โรงเรียน 

4 สรปุ รายงานผลการดำเนินงาน และ

เผยแพรกิจกรรม 

ก.ย. 2565 กลุมนิเทศ ติดตามและ

ประเมินผลการจัด

การศกึษา  

สพป.มหาสารคาม  

เขต 2 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

2.9.2 รายละเอียดการใชงบประมาณ งบประมาณทั้งสิ้น 50,000 บาท โดยมีรายละเอยีดการใชจาย ดังนี ้ 

 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก รวม 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม งบประมาณ  
1 พฒันาศักยภาพครู  7,200   7,200   

 1 .1  ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

ด ำ เนิ น ง าน  เ พ่ื อ ว า งแ ผ น ก า ร

ดำเนินงาน 

  

 

 

  

 

  

 1.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

ศักยภาพครู จำนวน 10 โรงเรียน 

รวม 104 คน จำนวน 2 วัน (อบรม

ออนไลน) 

      - คาตอบแทนวิทยากร 

(1 คน x 6 ชั่วโมง x 600 บาท x  

2 วัน) 

 

 

 

 

 

7,200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,200 

  

2 คนหาแบบอยางท่ีดี (Best 

Practice) 

11,600 23,870  35,470   

 2.1 วางแผน เตรียมความพรอม 

และประสานสถานศึกษา 

2.2 นิเทศ กำกับติดตาม ประเมินผล

การดำเนินงานของสถานศึกษาใน

สงักัด 

   - คาเดนิทางในการไปนิเทศฯ ของ

ศึกษานิเทศก 

  

 

 

 

 

10,000 

 

  

 

 

 

 

10,000 

 

  

 2 .3  ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

ดำเนินงาน 

   - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  

(18 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 

   - คาอาหารกลางวัน  

(18 คน x 120 บาท x 1 มื้อ) 

  

 

1,260 

 

2,160 

  

 

1,260 

 

2,160 

  



 
 

 2.4 จัดกิจกรรมการประกวด/จัด

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูทาง

วิชาการ (Symposium) นำเสนอ

ผลงานนวัตกรรมการจัดการเรียนรูที่

เปนเลิศ (Best Practice)  

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  

(55 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 

   - คาอาหารกลางวัน  

(55 คน x 120 บาท x 1 มื้อ) 

   - คาตอบแทนกรรมการ 

(5 คน x 600 บาท x 1 วัน) 

   - เงินรางวัล 

(รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัลๆ ละ 

1,500 บาท, รางวัลรองชนะเลิศ 

อันดับหนึ่ง 1 รางวัลๆ ละ 1,200 

บาท, รางวัลรองชนะเลิศ อันดับสอง 

1 รางวัลๆ ละ 1,000 บาท, รางวัล

ชมเชย 7 รางวัลๆ ละ 700 บาท)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,000 

8,600 

 

 

 

 

 

 

3,850 

 

6,600 

 

  

 

 

 

 

 

3,850 

 

6,600 

 

3,000 

8,600 

  

3 สรางภาคีเครอืขายการพฒันา   5,000 5,000   

 3.1 ขยายผลการพัฒนานวัตกรรม

การจัดการเรียนรูของครูผูสอนเพื่อ

พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะและ

ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่  21 

ข อ ง เข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า โ ด ย

แลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาชีพและใช

ชมุชนแหงการเรียนรู (PLC) 

3.2 ถอดบทเรียนโรงเรียนท่ีมีวิธี

ปฏิบัติที่ดีเชิงประจักษเปนแบบอยาง

ได เผยแพรในระดับเขตพ้ืนที่ 

เผยแพรผานกลุมเครอืขายพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษา และ

เผยแพรผานชองทางตาง ๆ 

      



 
 

 3.3 จัดกิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติ

สถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จ 
  - โลรางวัล/เกียรติบัตร 

  

 

 

 

 

5,000 

 

 

   5,000 

  

4 สรุป /รายงานผลการดำเนินงาน   2,330 2,330   

 รวมทั้งสิ้น 18,800 23,870 7,330 50,000   

(ขออนุมัติถัวจายทุกรายการ) 

 

2.9.3 แผนการใชจายเงินงบประมาณ (ไตรมาส) 

 

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 

1/2565 

ไตรมาสที่ 

2/2565 

ไตรมาสที่ 

3/2565 

ไตรมาสที่ 

4/2565 

1. พัฒนาศักยภาพคร ู   7,200  7,200 

2. ค น ห าแ บ บ อย า ง ท่ี ดี  (Best 

Practice) 

  35,470  35,470 

3. สรางภาคเีครอืขายการพัฒนา    5,000 5,000 

4. สรุป /รายงานผลการดำเนนิงาน    2,330 2,330 

รวม   42,670 7,330 50,000 

 

 

 



 
 

โครงการ    หองเรียนคุณภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
 

สนองนโยบายระดับ สพฐ. ยุทธศาสตรขอที่/ดานที่ 3 คุณภาพ 

แผนงาน พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

ลักษณะโครงการ  ใหม 

งบประมาณ 30,000 บาท  แหลงงบประมาณ  งบ สพป. มหาสารคาม เขต 2  

ระยะเวลาดำเนินการ  ปงบประมาณ 2565 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 

หนวยงานรับผิดชอบ กลุมนิเทศตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2 

ผูติดตอประสานงาน (contact person) 

ชื่อ – นามสกุล  นางสุธีรา  ปะสังติโย  โทรศัพท  โทรสาร 043-798043  

E-mail sutheera_p@mkarea2.go.th 

สวนที่  1  ความเช่ือมโยง ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ 

1.1  ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับท่ี 1) 

 ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

     (1) เปาหมาย คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 

            (2) ประเด็นยุทธศาสตร การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง

ในศตวรรษที่ 21 

       (3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน มีแผนการดำเนินการใหบรรลุเปาหมาย รวมถึง การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัด

และประเมินผล ใหผูเรียนทุกระดับและทุกกลุม ไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู

ตลอดชีวิตอยางทั่วถึงพรอมทั้งมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคลองกับความตองการของ

ประเทศ การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ที่พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหเหมาะสมกับบริบท

ของพื้นที่ที่หลากหลายรวมถึงแนวโนมของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคลองกับการพัฒนาของประเทศ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 เปนหนวยงานทางการศึกษา จัดตั้งขึ้นเพื่อ

สงเสริม สนับสนุน การบริการจัดการและพัฒนาคณุภาพสถานศึกษาและกลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการ

จัดการศึกษามีภารกิจหลักคือการนิเทศการศึกษาวิเคราะหวิจัย ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การพัฒนา

ระบบการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเพื่อพัฒนาใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการ

บริหารและการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพไดมาตรฐานเทาเทยีมกัน  

 การดำเนินงานหองเรียนคุณภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน คุณภาพการศึกษาที่ดียิ ่งขึ้น เปนการ

ดำเนินงานที่ทุกภาคสวนจะตองรวมมือกันโดยเฉพาะครูผูสอนในระดับชั้นเรียนที่เนนการปรับปรุงพัฒนา

หองเรียนใหมีความเอื้อในการสงเสริมศักยภาพการจัดการเรียนการสอน ศักยภาพการเรียนรูของผูเรียน การ

แกปญหาเพื่อแกไขปญหาในการจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผลในชั้นเรียน การใชสื่อในการสอนการ

ดำเนินงานอื่นในหองเรียน เพื่อพัฒนาความสามารถดานการเรียนของผูเรียนใหไดบรรลุวัตถุประสงค และ



 
 

สามารถเรียนรูไดอยางเต็มตามศักยภาพ รวมทั ้งความรวมมือดานการบริหารจัดการของผูบริหาร รวมทั้ง

กระบวนการนิเทศติดตาม และ อ่ืนๆ ในอันที่จะชวยเหลือครูในดานการจัดการเรยีนการสอน เพ่ือยกระดับการ

เรียนการสอนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ใหมีการออกแบบระบบการเรียนรู

ใหม ผูบริหารปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการที่มุงผลสัมฤทธิ์ เปนการการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัด

การศึกษา มีกระบวนการดำเนินงานที่สงผลใหการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนที่เนนทั้งการแกไขปญหาการ

เสริมสรางและยกระดับการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู การพัฒนาระบบการเรียนรูที่ตอบสนองตอการ

เปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ และการพัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิต สงเสริมใหผูเรยีนเปนคนดี เกง และ

มีคุณภาพ  ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไดใหความสำคัญกับการพัฒนาทั้งสอดคลองกับศักยภาพ ความ

สนใจ ความถนัด และการตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยที่หลากหลาย บรรลุเปาการพัฒนาหลักสูตร

กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ใหผูเรียนทุกระดับและทุกกลุม ไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ

และมีมาตรฐาน เกิดการเรยีนรูตลอดชีวิตอยางท่ัวถึง 
 

 1.2  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับที่ 2) 

  1)   แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู 

        (1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 

 เปาหมายที่ 1 คนไทยมีการศึกษาท่ีมีมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มีทักษะที่จำเปนของโลก

ศตวรรษที่ 21 สามารถในการแกปญหาปรับตัว สื่อสาร และทำงานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มี

นิสัยใฝเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชวีิต 

 การบรรลุเปาหมาย 

 การจัดการศึกษาเปนเรื่องสำคัญในการพัฒนาประเทศ เพ่ือสรางประชาชนใหมีความรู 

ความคดิ ความประพฤติ ทัศนคติ คานิยมและคุณธรรมของบุคคล เพื่อใหเปนพลเมืองที่ดีและมีคุณภาพดังนั้น 

คุณภาพการศึกษาจึงสะทอนถึงคุณภาพของคนที่เปนผลิตผลของการจัดการศึกษา การจัดการศึกษาจึงตอง

ปรับปรุง พัฒนาอยางตอเนื่อง  การพัฒนาหองเรียนคุณภาพเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนคนเกง คนดี มี

ความสมบูรณ ทั้งกายใจ และจิตวิญญาณ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 

จึง ใหกับโรงเรียนในสงักัด เพ่ือใหเกิดผลดานคุณภาพผูเรียนที่ดียิ่งข้ึน   

         แนวทางการพัฒนาหองเรียนคุณภาพเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรยีน สพป.มหาสารคาม เขต 

2 วิธีการการดำเนินการใหบรรลผุล ดวยกระบวนการ PDCAP ดังน้ี 

     1. Plan การวางแผนการทำงานในข้ันตอนนี้เปนการศึกษาสภาพ ปญหา และความ

ตองการจำเปนในการดำเนินงานของโรงเรียนในสังกัดเก่ียวกับหองเรียนคุณภาพ ศึกษาเอกสาร ทฤษฎีท่ี

เก่ียวของ กำหนดกรอบมาตรฐานหองเรียนคุณภาพ ทดลองและตรวจสอบมาตรฐานหองเรียน กำหนด

กระบวนการพัฒนาคร ูปฏิทินการทำงาน และผูรับผิดชอบ  

     2. Do การดำเนินการตามปฏิทิน ชี้แจงสรางความเขาใจผูบริหาร ครูในแนวทางการ

ดำเนินงานหองเรียนคุณภาพของโรงเรียนในสังกัด พัฒนาครผูานกระบวนการหองเรยีนคุณภาพ 



 
 

     3.Check นิเทศติดตามการดำเนินงานหองเรียนคุณภาพของโรงเรียนในสังกัด กำหนด

ปฏิทินการดำเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินหองเรียน 

     4.Act วิเคราะห สะทอนปญหา ปรับปรุง การดำเนินงานการพัฒนาหองเรียนคณุภาพ 

สรุปและรายงานผล 

     5.Public relations จัดเวทีวิชาการแลกเปลี่ยนเรยีนรู เผยแพร วิธีปฏิบัติที่ดีเชิง

ประจักษ ที่เปนแบบอยางเพ่ือยกยอง ชื่นชม และเพ่ือหวังผลในระยะตอไป  

 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 

  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ดานการศึกษา 

  2) ขั้นตอนการดำเนินงาน  สพป.มหาสารคาม เขต 2 ดำเนินงานตามขั้นตอน ดังน้ี 
    1. Plan การวางแผนการทำงานในข้ันตอนนี้เปนการศึกษาสภาพ ปญหา และความ

ตองการจำเปนในการดำเนินงานของโรงเรียนในสังกัดเก่ียวกับหองเรียนคุณภาพ ศึกษาเอกสาร ทฤษฎีท่ี

เก่ียวของ กำหนดกรอบมาตรฐานหองเรียนคุณภาพ ทดลองและตรวจสอบมาตรฐานหองเรียน กำหนด

กระบวนการพัฒนาคร ูปฏิทินการทำงาน และผูรับผิดชอบ  

     2. Do การดำเนินการตามปฏิทิน ชี้แจงสรางความเขาใจผูบริหาร ครูในแนวทางการ

ดำเนินงานหองเรียนคุณภาพของโรงเรียนในสังกัด พัฒนาครผูานกระบวนการหองเรยีนคุณภาพ 

     3.Check นิเทศติดตามการดำเนินงานหองเรียนคุณภาพของโรงเรียนในสังกัด กำหนด

ปฏิทินการดำเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินหองเรียน 

     4.Act วิเคราะห สะทอนปญหา ปรับปรุง การดำเนินงานการพัฒนาหองเรียนคณุภาพ 

สรุปและรายงานผล 

     5. Public relations จัดเวทีวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู เผยแพร วิธีปฏิบัติท่ีดีเชิง

ประจักษ ที่เปนแบบอยางเพ่ือยกยอง ชื่นชม และเพ่ือหวังผลในระยะตอไป 

  3) กิจกรรม 
                          1. ประชุมวางแผนงานการดำเนินงาน 

                          2. ประชุมเชิงชี้แจงสรางความเขาใจ ผูบริหาร ครู  การพัฒนาหองเรยีนคณุภาพเพื่อ

พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

                          3. นิเทศ กำกับติดตามการพัฒนาหองเรียนคุณภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

                          4. เผยแพร ยกยอง เชิดชู ชื่นชมผลงานการพัฒนาหองเรียนคณุภาพเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียน 

   4) เปาหมายกิจกรรม   

        ครผููสอนของโรงเรียนในสังกัดทุกคนเขารวมกิจกรรมการพัฒนาหองเรียนคุณภาพและ

ดำเนินการพัฒนาหองเรียนของตนเองใหเปนหองเรียนคุณภาพตามมาตรฐาน     

 

     



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                             

1.6  แผนระดับที่ 3 (ระบุชื่อ) 

          1. จุดเนนกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

             จุดเนนท่ี 2 การเรียนรูตลอดชีวิตพัฒนาสมรรถนะและความรูความสามารถของบุคลากร
กระทรวงศึกษาธิการใหมีความพรอมในการปฏิบัติงานรองรับความเปนรัฐบาลดิจิทัลอยางมีประสิทธิภาพ โดย
จัดใหมีศูนยพัฒนาสมรรถนะบุคลากรระดับจังหวัดทั่วประเทศ 

                     2. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป 2565 

               นโยบายที่ 3 ดานคุณภาพ 

      3.1 สงเสริมการจัดการศกึษาใหผูเรียนมีความรู มีทักษการเรยีนรูและทักษะที่จำเปนของ

โลกศตวรรษที่ 21 อยางครบถวน เปนคนดี  มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยืดม่ันการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง  

      3.2 พัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะและทักษะดานการอาน คณิตศาสตร การคดิข้ันสูง 

นวัตกรรม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาตางประเทศ เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน 

และการเลือกศึกษาตอเพ่ือการมีงานทำ 

      3.3 ปรับหลักสูตรเปนหลกัสูตรฐานสมรรถนะ ที่เนนการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จำเปนใน

แตละระดับ จัดกระบวนการเรียนรูแบบลงมือปฏิบัติจริง รวมท้ังสงเสริมการจัดการเรียนรูท่ีสรางสมดุลทุกดาน

สงเสริมการจัดการศกึษาเพ่ือพัฒนาพหุปญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมนิผลผูเรียนทุกระดับ 

      3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหเปนครูยุคใหม มีศักยภาพในการจัดการเรียน

การสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหนาที่ไดดี มีความรูความสามารถในการใช

เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเปนครู 

  แผนงาน   พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศกัยภาพทรัพยากรมนุษย 
 

สวนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

        2.1  หลักการและเหตุผล 
      รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 ไดบัญญัติไววาบุคคลยอมมีสิทธิ

เสมอกันในการไดรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไมนอยกวา 12 ป ที่รัฐตองจัดใหท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บ

คาใชจาย และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 ไดกำหนด

สิทธิและหนาที่ทางการศึกษามาตรา 10 ไววา การจัดการศึกษาตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการ

รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา 12 ป ที่รัฐตองจัดอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจายโดย

ประชากรวัยเรียนทุกคนตองไดรับการศึกษาอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน  

               นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดานคุณภาพ สงเสริมการจัดการศึกษาให

ผูเรียนมีความรู มีทักษการเรียนรูและทักษะที่จำเปนของโลกศตวรรษท่ี 21 อยางครบถวน เปนคนดี  มีวินัย มี

ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยืดม่ันการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตรยิทรงเปน



 
 

ประมุข มีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง พัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะและทักษะดานการอาน คณิตศาสตร การคิดข้ัน

สูง นวัตกรรม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาตางประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แขงขัน และการเลือกศึกษาตอเพ่ือการมีงานทำ และวิสัยทัศนของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พ.ศ. 2551 กำหนดไววา การจัดการศกึษาตองมุงพัฒนาผูเรียนทุกคนซึ่งเปนกำลังของชาติใหเปนมนุษยท่ีมี

ความสมดุลทั้งดานรางกาย ความรูคุณธรรม มีจิตสำนึกในความเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลกยึดมั่นในการ

ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข มีความรูและทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้งเจต

คติท่ีจำเปนตอการศกึษาตอการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรยีนเปนสำคัญบน

พ้ืนฐานความเชื่อวาทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 2  ไดนำนโยบายและจุดเนนของหนวยงานตนสังกัดมาสูการปฏิบัติ กำหนด

แนวทางในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศกึษาใหมีคณุภาพสูงขึ้นดวยกระบวนการการพัฒนาหองเรียน

คุณภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนซึ่งเปนเรื่องสำคัญลำดับแรกที่จำเปนตองสงเสริมสนับสนุน ใหดำเนินการไป

ไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการมีหองเรยีนที่มีคุณภาพสงผลโดยตรงตอคุณภาพนักเรียน ดังนั้น 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 2 จึงไดดำเนินโครงการพัฒนาหองเรียนคุณภาพ

เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

       2.2 วัตถุประสงค 

    เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหครูผูสอนในโรงเรียนดำเนินการพัฒนาหองเรยีนของตนเองใหเปน

หองเรียนคุณภาพตามมาตรฐาน 

 2.3  เปาหมาย 

     ครูผูสอนของโรงเรียนในสังกัดทุกคนเขารวมกิจกรรมการพัฒนาหองเรียนคุณภาพและดำเนินการ

พัฒนาหองเรยีนของตนเองใหเปนหองเรียนคุณภาพตามมาตรฐาน                                                                                                                   

   2.4  ผลผลิต ผลลัพธ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

2.4.1 ผลผลิต (Output) 

      ครูผูสอนในโรงเรียนดำเนินการพัฒนาหองเรียนของตนเองใหเปนหองเรียนคุณภาพไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 2.4.2   ผลลัพธ (Outcome) 

  ครูผูสอนโรงเรียนในสังกัดไดดำเนินการพัฒนาหองเรียนใหเปนหองเรียนที่มีคุณภาพตาม

เกณฑ 

 2.5  ดัชนีช้ีวัดความสำเร็จ (KPIs) 

  2.5.1   เชิงปริมาณ 

   ครูผูสอนโรงเรียนในสังกัดมีหองเรียนที่ดำเนินการพัฒนาหองเรยีนคุณภาพผานเกณฑการ

ประเมนิหองเรียนคุณภาพระดับดีข้ึนไปไมนอยกวารอยละ 50 

  2.5.2  เชิงคุณภาพ 

ครูผูสอนของโรงเรียนในสังกัดทุกคนเขารวมกิจกรรมการพัฒนาหองเรยีนคุณภาพตามเกณฑ 



 
 

  2.6 ผลที่คาดวาจะไดรับ 

   2.6.1 หองเรียนของครผููสอนในโรงเรยีนมีคณุภาพตามเกณฑ 

            2.6.2 ผูบริหารบริหารจัดการการพัฒนาหองเรยีนคณุภาพเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

            2.6.3 โรงเรียนในสงักัดมีหองเรียนที่มีคุณภาพตามเกณฑ 

   2.6.4 คุณภาพของผูเรียนท่ีดีย่ิงขึ้น 

  2.7  กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 

              โรงเรียนในสังกัดไดดำเนินการพัฒนาหองเรียนที่มีคุณภาพที่สงเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

คุณภาพผูเรียนที่ดียิ่งข้ึน 

  2.8 ระยะเวลาดำเนินโครงการ ปงบประมาณ 2565 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน ตุลาคม 

พ.ศ. 2565 

 2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินงบประมาณ 

       วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ 30,000 บาท 

2.9.1 กิจกรรมและการดำเนินการ 

ท่ี กิจกรรมและการดำเนินการ ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ สถานท่ี 

1 (Plan) ประชุมวางแผนงานการดำเนินงาน 

                            

ตุลาคม  - 

ธันวาคม 2564  

คณะทำงานที่ไดรับแตงตั้ง สพป.มค.2 

2 (Do) ประชุมเชิงชี้แจงสรางความเขาใจ 

ผูบริหาร ครู  การพัฒนาหองเรียนคุณภาพ

เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

มกราคม - 

มีนาคม 2565 

คณะทำงานที่ไดรับแตงตั้ง สพป.มค.2 

3 (Check) นิเทศ กำกับติดตามการดำเนิน

หองเรียนคุณภาพเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

พฤษภาคม  - 

มิถุนายน 2565 

คณะทำงานที่ไดรับแตงตั้ง สพป.มค.2 

4 (Act)  ประชุม วิเคราะห สะทอนปญหา 

หองเรียนคุณภาพ  

สิงหาคม 2565 คณะทำงานที่ไดรับแตงต้ัง สพป.มค.2 

5 (Public relations) แลกเปลี่ยนเรยีนรู 

เผยแพร ยกยอง ชื่นชม  

กันยายน- 2565 คณะทำงานที่ไดรับแตงต้ัง สพป.มค.2 

 
 
 



 
 

 
2.9.2 รายละเอียดการใชงบประมาณ งบประมาณทั้งสิ้น 30,000 บาท โดยมีรายละเอยีดการใชจาย ดังนี้  

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงนิงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ   

1 (Plan) ประชุมวางแผนงานการดำเนินงาน 

1. คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม (25 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 

2. คาอาหารกลางวัน (25 คน x 120 บาท x 1 มื้อ 

  

1,750 

3,000 

-  

 
  

 

 

2 (Do) ประชุมเชิงชี้แจงสรางความเขาใจ ผูบริหาร คร ู การ

พัฒนาหองเรียนคุณภาพเพ่ือพัฒนาคณุภาพผูเรียน 

1. คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม (25 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 

2. คาอาหารกลางวัน (25 คน x 120 บาท x 1 มื้อ 

3. วัสดุอุปกรณ 

 

 

 

 

 

 

1,750 

3,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 (Check) นิเทศ กำกับติดตามการดำเนินหองเรียนคุณภาพ

เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

1. คาพาหนะในการเดินทางไปราชการ 

2. คาเบ้ียเลี้ยงในการไปราชการ  

3. วัสดุอุปกรณ  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

4 (Act)  ประชุม วิเคราะห สะทอนปญหา หองเรยีนคณุภาพ  

1. คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม (25 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 

2. คาอาหารกลางวัน (25 คน x 120 บาท x 1 มื้อ 

3. วัสดุอุปกรณ 

  

1,750 

3,000 

 

 

 

 

 

  

5 (Public relations) แลกเปลี่ยนเรียนรู เผยแพร ยกยอง 

ชื่นชม 

1. คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม (100 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 

2. คาอาหารกลางวัน (100 คน x 120 บาท x 1 ม้ือ 

3. วัสดุอุปกรณ 

  

 

7,000 

12,000 

 

 

 

 

 

250 

  

รวมทั้งสิ้น                                                                                                                              29,750 250 - 30,000 
 

(ขออนุมัติถัวจายทุกรายการ) 

 

 

 

 



 
 

 

2.9.3 แผนการใชจายเงินงบประมาณ (ไตรมาส) 

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ รวม 

ไตรมาสที่ 

1/2564 

ไตรมาสท่ี 

2/2564 

ไตรมาสที่ 

3/2564 

ไตรมาสที่ 

4/2564 

 

(Plan) ประชุมวางแผนงานการดำเนินงาน 

 

- 4,750 - - 4,750 

(Do) ประชุมเชิงชี้แจงสรางความเขาใจ 

ผูบริหาร ครู  การพัฒนาหองเรยีนคุณภาพ

เพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรยีน 

- - 4,750- - 4,750 

(Check) นิเทศ กำกับติดตามการดำเนิน

หองเรียนคุณภาพเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

- - - - - 

(Act)  ประชุม วิเคราะห สะทอนปญหา 

หองเรียนคุณภาพ  
- - - 4,750 4,750 

(Public relations) แลกเปลี่ยนเรียนรู 

เผยแพร ยกยอง ชื่นชม 
- - - 15,750 15,750 

รวม - 4,750 4,750 20,500 30,000 

 



-210- 

 

ขอมูลกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ 

แสดงถึงความสอดคลองเช่ือมโยงกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

        

 

นโยบายที ่4  ดานประสทิธิภาพ 

      

ท่ี โครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1 พัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารงานนโยบายและแผน สพป.

มหาสารคาม เขต 2 

    190,000  กลุมนโยบายและแผน  

2 สงเสริมและพัฒนาการบริหารงานบุคคล     450,000  กลุมบรหิารงานบุคคล  

3 พัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา      150,000  กลุมนิเทศ  

4 นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาการบริหารองคกร

สูความเปนเลิศ 

    170,000  กลุมนิเทศ  

รวม    960,000    

รวมทั้งสิ้น  2,000,000    

 



 
 

โครงการ      พัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารงานนโยบายและแผน สพป.มหาสารคาม เขต 2  
 

สนองนโยบายระดับ สพฐ. ยุทธศาสตรขอที่/นโยบายดานที่ 4 ดานประสิทธิภาพ 

แผนงาน (ชื่อแผนงบประมาณ) พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

ลักษณะโครงการ  (ตอเนื่อง/ใหม) โครงการใหม 

งบประมาณ  190,000 บาท  แหลงงบประมาณ (งบ สพฐ/งบ สพป./งบอ่ืนๆ)  สพฐ. 

ระยะเวลาดำเนินการ  ปงบประมาณ 2565 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 

หนวยงานรับผิดชอบ กลุมนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 

ผูติดตอประสานงาน (contact person) 

ชื่อ – นามสกุล   นางนันทรตัน  จันทเขต  โทรศพัท  089-9656351 

โทรสาร...043-798043...  E-mail…pankeaw_toomsud@hotmail.com... 

สวนที่  1  ความเช่ือมโยง ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ  

1.1  ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับที่ 1) 

 1)   ยุทธศาสตรชาติ ดาน...การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย... 

     (1) เปาหมาย...คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21... 

     (2) ประเด็นยุทธศาสตร...การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงใน

ศตวรรษท่ี 21... 

     (3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ.....สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

มหาสารคาม เขต ๒ จัดทำโครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารนโยบายและแผน สพป.มหาสารคาม 

เขต 2 เพื่อ 1) จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปท่ีสอดคลองเชื่อมโยงตามหลักการ

ความสัมพนัธเชิงเหตุและผล (XYZ) 2) เพ่ือพัฒนาระบบบริหารงานนโยบายและแผนใหมีประสิทธิภาพ สามารถ

สงเสริม สนับสนุนและประสานงานในเชิงนโยบาย ใหสถานศึกษาจัดการศึกษาเปนไปตามนโยบายและมาตรฐาน

การศึกษาชาติ และ 3) เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการบริหารงบประมาณใหมีประสิทธิภาพโดยเนนความโปรงใส 

ทันสมัยความรับผิดชอบที่ตรวจสอบไดเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  

 1.2  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับที่ 2) 

  1)   แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น ...การพัฒนาการเรียนรู... 

        (1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 

 เปาหมาย...คนไทยไดรบัการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและ

ความสามารถของพหุปญญาดีข้ึน... 

 

 



 
 

 การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ สพป.มหาสารคาม เขต 2 มีแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำป ที่สอดคลองกับนโยบายของหนวยงานที่เก่ียวของทุกระดับ 

ตลอดจนมีความสอดคลองเชื่อมโยงกับแผนระดับที่ 1 แผนระดับท่ี 2 และแผนระดับที่ 3  นโยบายรัฐบาลท่ี

เก่ียวของดานการศึกษา และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตลอดจนนโยบายที่เกี่ยวของ

ทุกระดับ ตามหลักการความสัมพันธเชิงเหตุและผล (XYZ) สามารถขับเคลื่อนนโยบายทุกระดับสูการปฏิบัต ิ

    1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 

  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป...ดานการศึกษา… 

     2) ขั้นตอนการดำเนินงาน สพป.มหาสารคาม เขต 2 ดำเนินงานตามขั้นตอน ดังนี้  

                        2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการสรางการรับรูเก่ียวกับความสอดคลองเชื่อมโยงของแผนระดับที่ 1 

แผนระดับที่ 2 และแผนระดับท่ี 3 และนโยบายรัฐบาลที่เก่ียวของดานการศึกษา ตามหลักการความสัมพันธเชิง

เหตุและผล (XYZ) 

                       2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจัดทำแผนปฏิบัติการ

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 

  3) กิจกรรม…สพป.มหาสารคาม เขต 2 ดำเนินกิจกรรม ดังน้ี ... 

                       3.1 ประชุมสรางการรับรูเก่ียวกับความสอดคลองเชื่อมโยงของแผน 3 ระดับ และนโยบาย

รัฐบาลท่ีเก่ียวของดานการศึกษา ตามหลักการความสัมพันธเชิงเหตุและผล (XYZ) 

                       3.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และจัดทำแผนปฏิบัติการ

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

  4) เปาหมายกิจกรรม 

     4.1 เพื่อสรางการรับรูเกี่ยวกับความสอดคลองเช่ือมโยงของแผนระดับที่ 1 แผนระดับที่ 2 

และแผนระดับท่ี 3 และนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวของดานการศึกษา ตามหลักการความสัมพันธเชิงเหตุและผล 

(XYZ) 

               4.2 เพื่อทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่สอดคลองเชื่อมโยงกับแผนระดับท่ี 1 แผนระดับที่ 2 และแผนระดับที่ 3 นโยบาย

รฐับาลท่ีเก่ียวของดานการศึกษา และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานตลอดจนนโยบายที่

เก่ียวของทุกระดับ ตามหลักการความสัมพันธเชิงเหตุและผล (XYZ)   

 1.4  แผนระดับท่ี 3 (ระบุช่ือ) 
             1. จุดเนนกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 
                 จุดเนน การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
                      - ปฏิรปูองคการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความเปนเอกภาพของ
หนวยงาน 

 

 



 
 

2. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป 2565 
    นโยบายท่ี ...4...ดานประสิทธิภาพ... 
    -  พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใชพื้นที่เปนฐาน มีนวัตกรรมเปนกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อน 
 

สวนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 

     ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 

16 กำหนดใหสวนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปในแตละ

ปงบประมาณ เพื่อใชเปนกรอบในการกำหนดแนวทางการดำเนินงานของหนวยงานใหบรรลุผลตามเปาหมาย   

และเพื่อเปนการควบคุมการบริหารงบประมาณใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีการติดตาม ประเมินผล

และรายงานผลอยางถูกตองรวดเร็วและตอบสนองความตองการของหนวยงานตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวของ และ

จะเห็นไดวากระบวนการวางแผนเปนการกำหนดทิศทางหรือแนวทางการดำเนินงานในอนาคตขององคกร เนน

กระบวนการและจุดมุงหมายรวมที่หนวยงานหรือองคกรมุงหวังใหเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งเปนเครื่องมือท่ีจะชวยให

การบริหารและการจัดการขององคกรมีประสิทธิภาพสูงสุด ยุทธศาสตรชาติ และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตร

ชาติ 23 ประเด็น ไดรับการประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใชตั้งแตววันที่ 13 ตุลาคม 2561 และ 

18 เมษายน 2562 ตามลำดับ เพ่ือเปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางย่ังยืนตามหลักธรรมาภิบาล และใชเปน

กรอบในการจัดทำแผนตาง ๆ ใหสอดคลองและบูรณาการกัน ประกอบกับคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 4 

ธันวาคม 2560  เห็นชอบการจำแนกแผนออกเปน 3 ระดับ ประกอบดวย แผนระดับท่ี 1 ไดแก ยุทธศาสตรชาติ 

แผนระดับที่ 2 ไดแก แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนปฏิรูป

ประเทศ และแผนความมั่นคง แผนระดับที่ 3 หมายถึง แผนที่จัดทําขึ้นเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของแผน

ระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 ใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว หรือจัดทําขึ้นตามที่กฎหมายกําหนด หรือจัดทําขึ้น

ตามพันธกรณี หรืออนุสัญญาระหวางประเทศ เชน แผนของสวนราชการและหนวยงานของรัฐตาง ๆ แผนบูรณา

การ รวมถึง แผนปฏิบัติการทุกระดับ 

              ทุกหนวยงานของรัฐตองดำเนินงานโดยมุงเนนการบรรลุเปาหมายของแผนแมบทฯ ตามหลัก

ความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) ในแตละชวงระยะเวลา 5 ป เพ่ือนำไปสูการบรรลุ

เปาหมายของยุทธศาสตรชาติ โดยทุกแผนระดับ 3 และทุกโครงการจะตองตอบเปาหมายอยางนอย 1 แผน

แมบท ฯ และ/หรือแผนระดับ 2 ประกอบกับหนาที่ของหนวยงานในการจัดทำโครงการสำคัญประจำป

งบประมาณ 2565 โดยมีแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติประจำป

งบประมาณ 2565 ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการ

ดำเนินงานเพื่อบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติประจำปงบประมาณ 2565 ประกอบดวย 4 ไดแก 1) การ



 
 

มองเปาหมายรวมกันในการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพ่ือบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และแผนแมบท

ภายใตยุทธศาสตรชาติ 2) การจัดทำโครงการสำคัญตามการวิเคราะห Gap Analysis ตลอดหวงโซคุณคา 3) 

การจัดลำดับความสำคัญโครงการ และ 4) การจัดทำแผนปฏิบัติราชการโดยมีโครงการสำคัญเพื่อบรรลุเปาหมาย

ตามแผนแมบทฯและโครงการอื่น ๆ ตามภารกิจประจำ 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ไดจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

และตองจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปที่สอดคลองกับนโยบายของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ สภาพปญหา ความ

ตองการ และศักยภาพของหนวยงาน และในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ตองทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และตองจัดทำแผนปฏิบัติการ

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ท่ีสอดคลองเชื่อมโยงกับแผนระดับที่ 1 แผนระดับท่ี 2 และแผนระดับท่ี 3  

นโยบายรัฐบาลที่เก่ียวของดานการศึกษา และนโยบายที่เกี่ยวของทุกระดับ ตามหลักการความสัมพันธเชิงเหตุ

และผล (XYZ)  

 ดวยเหตุผลดังที่กลาวมาขางตน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 จึงจัดทำ

ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและจัดแผนปฏิบัติการประจำป 2564 ของ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ท่ีสอดคลองเชื่อมโยงกับแผนระดับที่ 1 แผน

ระดับท่ี 2 และแผนระดับที่ 3 และนโยบายรัฐบาลท่ีเก่ียวของดานการศึกษาตามหลักการความสัมพันธเชิงเหตุ

และผล (XYZ) จัดทำโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 

2565 และจัดทำโครงการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน การตรวจราชการ

และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

2.2 วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป มีประสิทธิภาพ

และบรรลุตามวัตถุประสงครวมทั้งเปนไปตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวของ 

          2. เพ่ือพัฒนาระบบบริหารงานนโยบายและแผนใหมีประสิทธิภาพ สามารถสงเสริม สนับสนุนและ

ประสานงานในเชิงนโยบาย ใหสถานศึกษาจัดการศึกษาเปนไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาชาติ 

          3. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการบริหารงบประมาณใหมีประสิทธิภาพโดยเนนความโปรงใส ทันสมัย 

ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบไดเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสดุ 

          4. เพ่ือการตรวจสอบ กำกับ ติดตามการใชจายงบประมาณและผลการดำเนินงานงบประมาณที่ไดรับ

จัดสรร งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง ในปงบประมาณ พ.ศ.2565 เฉพาะรายการที่มีความเส่ียงสูง วงเงิน 

200,000 บาทขึ้นไป 

          5. เพ่ือการตรวจสอบ กำกับ ติดตามการบริหารงบประมาณงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงนิ

อุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนในสังกัด 

          6. เพ่ือติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนกลยุทธตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน ปงบประมาณ 2565 

 7. เพื่อรายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนกลยุทธตามนโยบายเพื่อรองรับการประเมินผลของ



 
 

คณะกรรมการจากสพฐ. 

 8. เพื่อนำผลการประเมนิของคณะกรรมการปรับปรุงแกไขการขับเคลื่อนกลยุทธ 

2.3  เปาหมาย 

 2.3.1  เชิงปริมาณ    

        1) ผอ./รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 2  จำนวน    4  คน 

        2) ประธานกลุมเครื่องขายพัฒนาฯ 16 กลุม  จำนวน   16  คน 

        3) ผอ.กลุมและผอ.หนวยตรวจสอบภายใน    จำนวน   10  คน 

        4) ตัวแทนกลุม                 จำนวน   25  คน 

                  5) ศึกษานิเทศกทุกคน    จำนวน   11  คน 

        6) ก.ต.ป.น       จำนวน    8  คน 

                 7) คณะทำงาน     จำนวน    6  คน 

 2.3.2 เชิงคุณภาพ 

          1. สพป.มค.2 สามารถจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและแผนปฏิบัติการประจำป ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

          2. สพป.มค.2 สามารถบรหิารงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุด 

4. สพป.มค.2สามารถจัดเก็บขอมูลและรายงานผลการดำเนินงานตามกลยุทธ ไดรอยละ 100 และทันตาม

ระยะเวลา 

          3. สพป.มค.2สามารถรายงานการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไดรอยละ 100 และทันตามระยะเวลา 

2.4  ผลผลิต ผลลัพธ และดัชนีช้ีวัดความสำเร็จ 

2.4.1 ผลผลิต (Output) 

1) สพป.มหาสารคาม เขต 2 มีแผนปฏิบัติการประจำป ที่สอดคลองกับนโยบายของหนวยงานที่

เก่ียวของทุกระดับ 

 2) บุคลากรทางการศึกษาและครูไดรบัการพัฒนาตามสมรรถนะ 

 

 2.4.2 ผลลัพธ (Outcome) 

  1) สพป.มหาสารคาม เขต 2 มีผลการขับเคลื่อนตามนโยบายในระดับที่ดี 

  2) บุคลากรทางการศึกษาและครูสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 

  2.5.1 เชิงปริมาณ 



 
 

1) สพป.มหาสารคาม เขต 2 มีแผนพัฒนา ฯ แผนปฏิบัติการประจำป ที่สอดคลองกับนโยบายของ

หนวยงานทีเ่ก่ียวของทุกระดับ ตลอดจนมีความสอดคลองเชื่อมโยงกับแผนระดับที่ 1 แผนระดับที่ 2 และแผน

ระดับที่ 3 นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวของดานการศึกษา และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ตลอดจนนโยบายที่เกี่ยวของทุกระดับ ตามหลักการความสัมพันธเชิงเหตุและผล (XYZ) 

          2) สพป.มค.2และสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 221 โรงเรยีน เพื่อการบริหารจัดการ สามารถบรหิาร

งบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุดตอราชการ 

 3) สพป.มค.2 และสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 221 โรงเรียน สามารถรายงานขอมูลผลการดำเนินงาน

ไดทันตามกำหนด ครบทุกโรงเรียนและไดรับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนครบถวน 

          4) รอยละ 80 ของขอมูลการดำเนินงานตามกลยุทธของสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

ปงบประมาณ 2565 มีความถูกตอง สมบูรณและครบถวน 

          5) รอยละ 80 ของการรายงานการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีความถูกตอง สมบูรณและครบถวน 

  2.5.2  เชิงคุณภาพ 

          1) สพป.มหาสารคาม เขต 2 มีแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 สามารถใชเปนเครื่องมือ

สำหรับการบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

         2) สพป.มค.2 สามารถบริหารงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุด 

         3) สพป.มหาสารคาม เขต 2 สามารถขับเคลื่อนนโยบายทุกระดับสูการปฏิบัติ 

         4) เพ่ือทราบผลความกาวหนาในการปฏิบัติงานการดำเนินงานการขับเคลื่อนกลยุทธตามนโยบายของ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

2.6  ผลที่คาดวาจะไดรับ 

      1. สามารถจัดทำแผนพัฒนาการศกึษาและแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2565 ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

      2. สามารถบริหารงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุด 

      3. สามารถบริหารงานการติดตามและประเมินผลตามกลยุทธไดอยางมีประสทิธิภาพ 

      4. สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 221 โรง มีความรูความเขาใจในการดำเนินการ การจัดทำแผนพัฒนา

การศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำป สถานศึกษาสามารถรายงานผลการดำเนินงานผานระบบ e-MES ไดตาม

กำหนดจัดทำคำขอตั้งงบประมาณไดถูกตองตรงตามความจำเปนขาดแคลน และสามารถวางแผนการบริหาร

จัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2.7  กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 

นักเรียน ผูบริหารสถานศกึษา ขาราชการคร ูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศกึษา

ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 

 



 
 

2.8 ระยะเวลาดำเนินโครงการ ....กันยายน 2564 – กันยายน 2565.... 

2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินงบประมาณ 

     วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ 190,000 บาท (หนึ่งแสนเกาหม่ืนบาทถวน) 

ท่ี กิจกรรมและการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผูรับผิดชอบ สถานที่ 
1. ประชุมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพขั้น

พื้นฐานการศึกษาและแผนปฏิบัติการ

ประจำป 2565 

พฤศจิกายน 2564 กลุมนโยบายและ

แผน 

สพป.มค.2 

2. การบริหารจัดการงบประมาณของ 

สพป.มค.2/โรงเรียนในสังกัด 

พฤศจิกายน 2564 กลุมนโยบายและ

แผน 

สพป.มค.2 

3. ติดตามและประเมินผลการบริหารและ

การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พฤศจิกายน 2564 กลุมนโยบายและ

แผน 

สพป.มค.2 

4. การตรวจราชการและติดตาม

ประเมนิผลการจัดการศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ ประจำป

งบประมาณ พ.ศ.2565 

ไตรมาสละ 1 ครั้ง กลุมนโยบายและ

แผน 

สพป.มค.2 

 
 
5. รายละเอียดการใชงบประมาณ งบประมาณทั้งสิ้น 190,000 บาท โดยมีรายละเอียดการใชจาย ดังนี้  

 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก รวม 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม งบประมาณ  

1 กิจกรรมท่ี 1 ประชุมชี้แจงการจัดทำ

โครงการตามภารกิจและตาม

แผนปฏิบัติการ ประจำป 2565 การ

นำเขาและรายงานขอมูลโครงการใน

ระบบติดตามและประเมินผล

แหงชาติ (eMENSCR) 

 

 

     

 1.1 คาอาหารวางและเคร่ือง 

ดื่ม จำนวน 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท 

จำนวน 55 คน 

 

 

 

 

3,850 

 

 

 

 

 

3,850 

 

 

 

 

 

3,850 

 1.2 คาอาหารกลางวัน 

จำนวน 1 มื้อ ๆ ละ 120 บาท 

จำนวน 55 คน   

 

 

 

 

 

6,600 

 

 

 

 

 

6,600 

 

 

 

 

 

6,600 



 
 

 1.3 คาวัสด ุ   14,540 14,540  14,540 

 กิจกรรมท่ี 2  

2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 

2.2 ประชุมพิจารณากลั่นกรอง

โครงการเพ่ือบรรจุในแผนปฏิบัติการ 

ป 2565 

       

 1.1 คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม 

จำนวน 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท จำนวน 

79 คน  

 

 

 

 

 

5,530 

 

 

 

 

 

5,530 

 

 

 

 

 

5,530 

 1.2 คาอาหารกลางวัน 

จำนวน 1 มื้อ ๆ ละ 120 บาท 

จำนวน 79 คน   

 

 

 

 

 

9,480 

 

 

 

 

 

9,480 

 

 

 

 

 

9,480 

 1.3 คาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการ 

13,220     13,220 

 1.4 สรปุผลและรายงาน      6,780 5,000  5,000 

 รวมงบประมาณ 13,220 25,460 21,320 60,000  60,000 

 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก รวม 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม งบประมาณ  

1. กิจกรรมการประชุมติดตามฯและ

รายงานผล ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565  

- คาอาหารวาง/เครื่องด่ืม (80 คน× 

35 บาท × 2 มื้อ) 

- คาอาหารกลางวัน (80 คน× 120 

บาท × 1 มื้อ) 

  

 

 

5,600 

 

9,600 

  

 

 

5,600 

 

9,600 

  

 

 

5,600 

 

9,600 

2. กิจกรรมการตรวจราชการและติดตาม

ประเมินผลการจัดการศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ ประจำป       

งบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. การตรวจราชการกรณีปกติ 

- คาอาหารวาง/เครื่องด่ืม (80 คน × 

  

 

 

 

3,500 

 

  

 

 

 

3,500 

 

  

 

 

 

3,500 

 



 
 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก รวม 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม งบประมาณ  

35 บาท × 4 มื้อ) 

- คาอาหารกลางวัน (80 คน × 120 

บาท × 2 มื้อ) 

2. การตราจราชการกรณีพิเศษ 

- คาอาหารวาง/เครื่องด่ืม (80 คน × 

35 บาท × 4 มื้อ) 

- คาอาหารกลางวัน (80 คน × 120 

บาท × 2 มื้อ) 

6,000 

 

 

5,600 

 

9,600 

6,000 

 

 

5,600 

 

9,600 

6,000 

 

 

5,600 

 

9,600 

3. คาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการ 

10,100     1,0100 

 รวมงบประมาณ 10,100 39,900  50,000  50,000 

 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก รวม 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม งบประมาณ  

1. จัดประชุมเพ่ือชี้แจงการจัดตั้ง

งบประมาณ ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ.2566 งบลงทุน คาครุภัณฑ 

ที่ดินและสิ่งกอสรางใหกับโรงเรียน

ปกติ/โรงเรยีนคุณภาพ/โรงเรียน

ราชประชานุเคราะห ในสังกัด 

จำนวน 221 แหง ผานระบบ

ออนไลน     

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  

- คาอาหารกลางวัน  

- คาวัสดุ 

- คาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,850 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
7,850 

2. จัดประชุมแผนติดตามการใชจาย

งบประมาณงบลงทุน และงบเงนิ

อุดหนุน ปงบประมาณ พ.ศ.2565 

 1.1 ประชุมคณะกรรมการ

ติดตามฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



 
 

  - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 

(20X35X2)                   

  - คาอาหารกลางวัน 

(20X120X1) 

 1.2 ออกติดตามฯ โรงเรียนตาม

กำหนดการ 

  - คาตอบแทนปฏิบัติงานนอก

เวลาราชการ 

  - คาวัสดุ  

  - คาน้ำมันเชื้อเพลิง (800X18) 

  - คาเบี้ยเลี้ยง (7X120X18วัน) 

 

 

 

 

 

 

28,830 

 

1,400 

2,400 

 

 

 

 

 

14,400 

15,120 

 

 

 

 

 

 

 

10,000 

 

 

1,400 

2,400 

 

28,830 

 

10,000 

14,400 

15,120 

 รวมงบประมาณ 36,680 33,320 10,000   80,000 

(ขออนุมัติถัวจายทุกรายการ) 

 

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 

1/2564 

ไตรมาสที่ 

2/2564 

ไตรมาสที่ 

3/2564 

ไตรมาสที่ 

4/2564 

1. ประชุมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ 

ขั้นพ้ืนฐานการศึกษาและแผนปฏิบัติ

การประจำป 2565 

40,000 20,000   60,000 

2. การบริหารงานการติดตามและ

ป ร ะ เมิ น ผ ล ก ารด ำ เนิ น งาน ต าม 

กลยุทธ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 

2565 

10,000 15,000 15,000 10,000 50,000 

3. การบริหารจัดการงบประมาณของ 

สพป.มค.2/โรงเรียนในสังกัด ประจำป

งบประมาณ พ.ศ.2565 

80,000    80,000 

รวม 
130,000 35,000 15,000 10,000 190,000 

 



 
 

โครงการ    สงเสริมและพัฒนาการบริหารงานบุคคล 
 

สนองนโยบายระดับ สพฐ. ยุทธศาสตรขอที่/ดานที่  ขอที ่4 ดานประสิทธิภาพ 

แผนงาน พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

ลักษณะโครงการ  ตอเนื่อง 

งบประมาณ 450,000 บาท  แหลงงบประมาณ งบประมาณ สพป.มหาสารคาม เขต 2 

ระยะเวลาดำเนินการ  ปงบประมาณ 2565 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

หนวยงานรับผิดชอบ กลุมบริหารงานบุคคล สพป. มหาสารคาม เขต 2 

ผูติดตอประสานงาน (contact person) 

ชื่อ – นามสกุล นายรัตนชัย ทับมะโรง  โทรศัพท 098 – 4147399  

โทรสาร.................................................................................  E-mail thubma@hotmail.com 
 

สวนที่  1  ความเช่ือมโยง ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ  

1.1  ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับที่ 1) 
 1)   ยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศกัยภาพทรัพยากรมนุษย  

     (1) เปาหมาย คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสำหรับวิถีชีวิตในศตรวรรษที่ 21 

     (2) ประเด็นยุทธศาสตร  การปฏิรูป กระบวนการเรยีนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง

ในศตวรรษท่ี 21  

     (3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 

    ขาราชการและบุคลากรทางการศึกษา มีศกัยภาพ สามารถจัดกระบวนการเรียนรู 

ใหแกผูเรียนไดเต็มตามศักยภาพทั้งดานวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต และ

คุณลกัษณะที่พ่ึงประสงค 

  2)   ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  

(1) เปาหมาย สรางความเปนธรรมและลดความเหลี่ยมล้ำในทุกมิติ 

(2) ประเด็นยุทธศาสตร การลดความเหลี่ยมล้ำ สรางความเปนธรรมในทุกมิติ 

(3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ สรางความเปนธรรมและลดความเหลี่ยมล้ำ 

    ในการเขาถึงบริการทางการศึกษา ที่มีคุณภาพ  

- ขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน / 

  เลื่อนวิทยฐานะ ดวยความเปนธรรม โปรงใส ตรวจสอบได มีกระบวนการ 

  ดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ  

- มีความเสมอภาค เทาเทียมกัน ไมเลือกปฏิบัติ ผูรับบริการมีความพึงพอใจ  

 

 
 



 
 

 1.2  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับที่ 2) 

  1)   แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

        (1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 

 เปาหมายที่  คนไทยมีการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น 

 การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ สถานศึกษามีขาราชการครแูละบุคลากร- 

      ทางการศึกษา ที่มีความรู ความสามารถ จัดกระบวนการเรียนการสอนไดตรง 

      ตามวิชาเอก ผูเรียนไดเรียนรู จากครูที่มีคุณภาพ  มีครูสอนครบชั้นเรียน 

 (โปรดระบุวาโครงการของทานสามารถสงผลตอการบรรลุเปาหมายในระดับ 

 (ประเด็นของแผนแมบทฯ ที่วัดผลสัมฤทธ์ิโดยตัวชี้วัดท่ีกำหนดไวในแตละ 

 เปาหมายอยางไร และ (ถามี) คดิเปนสัดสวนหรอืรอยละเทาไหรของคา 

 เปาหมายตาง ๆ) 

 (2) แผนยอยของแผนแมบทฯ การปฏิรูปโรงเรียนใหมีคุณภาพ 

 แนวทางการพัฒนา สงเสริมสนับสนุนใหทุกโรงเรียนมีผูบริหารสถานศึกษา 

 เปาหมายของแผนยอย พัฒนาผูบรหิารสถานศึกษาใหมีคุณภาพ มีทักษะ   

       และเนนผูบริหารมืออาชีพ 

 การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ ………………………………......... 

   - นิเทศ ติดตาม ใหคำปรึกษา แนะนำ การบริหารสถานศึกษาอยางไรใหมี 

      คุณภาพ เปนโรงเรยีนดีของชุมชน  

   - สงเสริมสนับสนุน สรางขวัญกำลังใจ ใหผูบริหาร มีแรงจูงใจในการพัฒนา 

      โรงเรยีนใหเปน โรงเรียนดีของชุมชน โดยการจัดสรรอัตรากำลังครูใหครบ 

      ทุกชั้นเรยีน 

 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 

  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

  2) ขั้นตอนการดำเนินงาน 

                         1. สำรวจขอมูลโรงเรียนที่ขาดแคลนอัตรากำลังครู  

                         2. วิเคราะหขอมูลรอยละความขาดแคลน 

                         3. นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง เพื่อพิจารณาเกลี่ย / จัดสรรอัตรา 

                             ทดแทนให 

  3) กิจกรรม  

      3.1 การประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหนาที่ตำแหนงผูอำนวยการโรงเรยีน 

      3.2 การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ 

                         3.3 การประเมนิตัวชี้วัดการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

                         3.4 การประเมนิผลการปฏิบัติงานผูบริหารสถานศึกษาเพ่ือประกอบการเลื่อน 

เงินเดือน 



 
 

 

                           3.5 การมอบเคร่ืองราชการอิสริยาภรณ 

                            3.6 การวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหนง 

  4) เปาหมายกิจกรรม รอยละ 80 ของโรงเรียนไดรับอัตรากำลังคร ูแกปญหาครูสอนไมครบ

ชั้น ลดปญหาขาดแคลนครู  ครสูอนไมตรงวิชาเอก ต่ำกวารอยละ 25   

1.6  แผนระดับที่ 3 (ระบุชื่อ) 

1. จุดเนนกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

  จุดเนนที ่6  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

           - พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนากำลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ 

ใหสอดคลองกับการปฏิรูปองคกร 

2. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

  นโยบายที่ 4 ดานประสิทธิภาพ  

           - พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใชพ้ืนที่เปนฐาน มีนวัตกรรมเปนกลไกหลักในการ

ขับเคลื่อน  

แผนงาน : พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  

 

สวนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
นโยบายรัฐบ าลและกระทรวงศึกษาธิก าร ดำเนิ นการด าน โอกาสและคุณ ภาพ 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพครู และดูแลแผนอัตรากำลัง เพ่ือใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ 

มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพสูยุคสังคมแหงการเรียนรู ครู เปนบุคคลสำคัญ 

ในกระบวนการปฏิรูปการศึกษา เพราะเปนผูรับผิดชอบโดยตรงในการดำเนินการและเปนกลไกสำคัญในการ

พัฒนาคุณภาพผูเรียนการพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม  จึงเปนกรอบแนวทางที่สำคัญประกอบหนึ่งในขอเสนอการ

ปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ โดยมุงเนนใหครูเปนผูเอ้ืออำนวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู สามารถจัดการ

เรียนรูไดอยางมีคณุภาพมาตรฐาน  สามารถพัฒนาตนเองและแสวงหาความรูอยางตอเนื่อง ซึ่งในการพัฒนาครู

นั้นตองมีการดำเนินการอยางเปนระบบ ตอเนื่อง มีความสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของการ

พัฒนา  โดยการที่จะพัฒนาครูใหมีคุณลักษณะดังกลาวขางตน  สิ่งสำคัญคือครูตองมีความเขาใจเกี่ยวกับ

หลักการ แนวทางและทฤษฎีการเรียนรูที่สอดคลองกับการจัดการเรียนรูในยุคปจจุบัน  ตลอดจนสามารถนำ

หลักการและทฤษฎีดังกลาวไปเปนพื้นฐานในการออกแบบจัดการเรียนรูและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู 

เพื่อสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนใหมีประสิทธิภาพ เกิดคุณลักษณะตามท่ีประเทศชาติและสังคมโลกตองการ

ในการพัฒนาครูดังกลาว เปนบทบาทหนาที่ ทั้งหนวยงานในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการ

พัฒนาครู เพ่ือใหการดำเนินการพัฒนาครูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จำเปนตองมีการรวมมือกันของภาคสวน

ตางๆ ท้ั งโรงเรียน เขต พ้ืนที่ การศึกษา สถาบันอุดมศึกษาท่ี มีบทบาทในการผลิตและพัฒนาครู  



 
 

ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาจะเปนแหลงรวบรวมความรูที่เปนประโยชนแกการนำไปใชในการจัดการเรียนรูของครู  

ทั้งเปนศูนยรวมนักวิจัยทางการศึกษา นักวิชาการและผูเชี่ยวชาญที่พรอมจะถายทอดความรูแลกเปลี่ยน

ประสบการณ และเปนพี่เลี้ยงใหกับครูที่ทำการสอนในระดับพ้ืนฐานการศึกษา 

กลุมบริหารงานบุคคลเปนหนวยงานที่ปฏิ บัติงานดานการบริหารงานบุคคล มีหนาที่  

ในการบริหารจัดการดานงานธุรการ การบริหารงานบุคคล งานแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหนง งานสรร

หาและบรรจุแตงตั้ง งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ เพ่ือเปนมาตรการจูงใจใหขาราชการครู 

และเปนบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ปฏิบัติงานตอบสนองตอภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดย

ยึดหลักการกระจายอำนาจ ระบบคุณธรรม หลักธรรม หลักธรรมาภิบาลและเปนไปตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ เพื่อใหการบริหารการจัดการการแกไขปญหา 

มีความคลองตัว ภายใตกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติอันจะสงผลตอคุณภาพการศึกษา และเปนไปตามจุดเนนของ

สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ตองการใหพัฒนาศักยภาพผูเรียน ครู ผูบริหาร และบุคลากร

ทางการศึกษา มีทักษะที่เหมาะสมและมีวัฒนธรรมการทำงานท่ีมุงเนนผลสัมฤทธิ์ครู จึงไดจัดทำโครงการนี้ข้ึน 

2.2 วัตถุประสงค 

        2.2.1 เพื่อใหการบริหารงานบุคคล ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศกึษามหาสารคาม เขต 2 

และสถานศึกษาเปนไปในทิศทางเดียวกัน มีความถูกตอง รวดเร็ว โปรงใส เปนธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล 

        2.2.2 เพ่ือใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ไดรับการประเมินตามสมรรถนะของสายงาน และมาตรฐานตำแหนง 

         2.2.3 เพื่อใหสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 และสถานศึกษา 

มีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจาง ปฏิบัติตามหนาที่ ตามกรอบอัตรากำลัง และตามความ

ตองการอยางเหมาะสม 

                  2.2.4 เพื่อใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 

ตามผลการประเมนิการปฏิบัติงาน และสอดคลองกับผลการปฏิบัติงานตามขอตกลงในการพัฒนางาน (PA) 

  2.3  เปาหมาย 

   2.3.1 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  

   2.3.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสอนตรงตาม

สาขาวิชาเอก  

2.4  ผลผลิต ผลลัพธ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

2.4.1 ผลผลิต (Output) 

   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 มีขาราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีคุณภาพ สงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น เปนไปตามนโยบาย

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 
 

2.4.2 ผลลัพธ (Outcome) 

  ขาราชการครูมีความพึงพอใจ ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ และไดเลื่อนวิทยฐานะ 

ที่สูงข้ึน 

 2.5  ดัชนีช้ีวัดความสำเร็จ (KPIs) 

    2.5.1   เชิงปริมาณ 

   1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 และสถานศึกษา

ในสังกัด มีหลักเกณฑแนวปฏิบัติในการบริหารทรัพยากรบุคคลในทิศทางเดยีวกัน 

   2) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 2 มีขอมูลพื้นฐาน

ในการบริหารงานบุคคลที่ครบถวน ถูกตองและเปนปจจุบัน  

   3) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 และสถานศึกษา 

มีอัตรากำลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจางตามความขาดแคลน และความตองการอยาง

เหมาะสม 

   4) ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 2  และสถานศึกษาทุกคน ไดรับการเลื่อนเงินเดือนตามผลการปฏิบัติงาน  

     2.5.2  เชิงคุณภาพ 

   1) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 สามารถบริหาร

อัตรากำลังไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลสถานศึกษาในสังกัดมีรอยละความขาดแคลนอัตรากำลังต่ำกวา 

รอยละ  25 

   2) สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 บริหารอัตรากำลัง

และแกปญหาการขาดอัตรากำลังในสาขาวิชาที่ขาดแคลน ไดรอยละ 80 

   3) รอยละ 100 ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพิจารณา

เลื่อนเงินเดือนตามผลการปฏิบัติงาน  

   2.6  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

  2.6.1 การบริหารงานบุคคลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม 

เขต 2 และสถานศึกษาเปนไปในทิศทางเดยีวกัน มีความถูกตอง รวดเรว็ โปรงใส เปนธรรม 

  2.6.2 ขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา และลูกจางของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 และสถานศึกษา มีศักยภาพและมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน 

  2.6.3 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 และสถานศึกษา 

มีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจาง ปฏิบัติหนาที่ตามอัตรากำลัง และตามความตองการ

อยางเหมาะสม 

   2.6.4 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 บริหารอัตรากำลัง 

และแกปญหาการขาดอัตรากำลังในสาขาที่ขาดแคลนไดรอยละ 80 



 
 

   2.6.5 ขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนทุกคน 

   2.7  กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 

  2.7.1 สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  

  2.7.2 หนวยงานที่เก่ียวของทางการศึกษาทุกภาคสวน 

  2.8 ระยะเวลาดำเนินโครงการ  ตุลาคม  2564 - กันยายน 2565 

 2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินงบประมาณ 

       วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ 450,000 บาท 

2.9.1 กิจกรรมและการดำเนินการ 

 
ท่ี กิจกรรมและการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผูรับผิดชอบ สถานที่ 
1 การประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานใน

หนาที่ตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียน 

ตุลาคม 2564- 

กันยายน 2565 

นางสาวสุรัตน  

เสนาฤทธิ ์

สพป.มค.2 

2 การสรรหาและเลือกสรร 

พนักงานราชการ 

ตุลาคม 2564- 

กันยายน 2565 

นางสาวสุรัตน  

เสนาฤทธิ ์

สพป.มค.2 

3 การประเมินตัวชี้วัดการยายขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา 

ตุลาคม 2564- 

กันยายน 2565 

นางพิภามนต 

เผาพงษอัครเดช 

สพป.มค.2 

4 การประเมินผลการปฏิบัติงานผูบริหาร

สถานศึกษาเพื่อประกอบการเลื่อนข้ัน

เงินเดือน 

ตุลาคม 2564- 

กันยายน 2565 

นางสาวมยุรี ทบภักดิ์ สพป.มค.2 

5 การวางแผนอัตรากำลังและกำหนด

ตำแหนง 

ตุลาคม 2564- 

กันยายน 2565 

นางสาวธิชาภัสร 

วันทายุทธ 

สพป.มค.2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.9.2 รายละเอียดการใชงบประมาณ งบประมาณทั้งสิ้น 450,000 บาท โดยมีรายละเอียดการใชจาย ดังนี้  
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก รวม 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม งบประมาณ  

1 กิจกรรมท่ี 1 การประเมินสัมฤทธิ์

ผลการปฏิบัติงานในหนาที่

ตำแหนงผูบริหารสถานศึกษา 

1.1 การประเมนิสัมฤทธิ์ผลการ

ปฏิบัติงานในหนาที่ตำแหนง

ผูอำนวยการโรงเรียนและ 

รองผูอำนวยการโรงเรียน 

1. ประชุมคณะกรรมการประเมิน

และผูท่ีเกี่ยวของ 

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 

(40 คน x 35 บาท x 4 มื้อ) 

- คาอาหารกลางวัน 

(40 คน x 120 บาท x 2 มื้อ) 

 

2. นิเทศ/ประเมินผลสัมฤทธิ์ผล- 

การปฏิบัติงานในหนาที่

ผูอำนวยการสถานศึกษา และ 

รองผูอำนวยการโรงเรียน 

 ณ สถานศึกษา  

- คาชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง 

(20 คน x 400 บาทx12 วัน) 

- คาเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการ 

(20 คน x 120 บาทx12 วัน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28,800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,600 

 

9,600 

 

 

 

 

 

 

 

96,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,600 

 

9,600 

 

 

 

 

 

 

 

96,000 

 

28,800 

  

 รวมกิจกรรมท่ี 1  28,800 111,200  140,000   

 

 

 

 

 

 



 
 

(ตอ) 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก รวม 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม งบประมาณ  

2 กิจกรรมที่ 2 การสรรหาพนักงาน

ราชการ ตำแหนงครู 

1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 

    - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 

(40 คน x35 บาทx 2 มื้อ x 1 วัน) 

    - คาอาหารคณะกรรมการ 

(40 คนx 120บาท x 1 มื้อ x 1 วัน) 

2. คาตอบแทนคณะกรรมการออก

ขอสอบ 

จำนวน 300 ขอ ๆ ละ 50 บาท 

3. คาตอบแทนคณะกรรมการ

ดำเนินงาน 

(80 คนx 300 บาท x 2 วัน) 

4. คาน้ำมันเชื้อเพลิง 

5. คาวัสดุ/อุปกรณดำเนินการสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15,000 

 

 

48,000 

 

 

 

 

2,800 

 

4,800 

 

 

 

 

 

 

7,400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35,000 

 

 

 

 

2,800 

 

4,800 

 

 

15,000 

 

 

48,000 

7,400 

35,000 

  

 รวมกิจกรรมที่ 2 63,000 15,000 35,000 113,000   

3 กิจกรรมที่ 3 ประชุมคณะกรรมการ

ประเมินตัวช้ีวัดการยายขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศกึษา  

รอบที่ 1   

. คาประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 

    -คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 

(40 คน x35 บาทx 2 มื้อ x 1 วัน) 

    -คาอาหารคณะกรรมการ 

(40 คนx 120บาท x 1 มื้อ x 1 วัน) 

  

 

 

 

 

 

2,800 

 

4,800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,800 

 

4,800 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

(ตอ) 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก รวม 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม งบประมาณ  

4 กิจกรรมที่ 3 ประชุมคณะกรรมการ

ประเมินตัวช้ีวัดการยายขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา รอบท่ี 2  

. คาประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 

    -คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 

(40 คน x35 บาทx 2 มื้อ x 1 วัน) 

    -คาอาหารคณะกรรมการ 

(40 คนx 120บาท x 1 มื้อ x 1 วัน) 

  

 

 

 

 

2,800 

 

4,800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,800 

 

4,800 

  

 รวมกิจกรรมที่  3 รอบที่ 1 และ 2  15,200  15,200   

5 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

7 

 

กิจกรรมที่ 4 งานบำเหน็จความชอบและ

ทะเบียนประวัต ิ

กิจกรรมที่ 4.1   

การประเมินผลการปฏิบัติงานผูบริหาร

สถานศึกษาเพ่ือประกอบ การพิจารณา 

เลื่อนเงินเดือน  ครั้งที่ 1 (1 เม.ย.65) 

- คาชดเชยน้ำมันคณะกรรมการ 

(80 คน x 3 วัน ๆ ละ 200 บาท) 

กิจกรรมที่ 4.2   

การประเมินผลการปฏิบัติงานผูบริหาร

สถานศึกษาเพ่ือประกอบ การพิจารณา 

เลื่อนเงินเดือน  ครั้งที่ 2 (1 ต.ค. 65) 

คาชดเชยน้ำมันคณะกรรมการ 

(80 คน x 3 วัน ๆ ละ 200 บาท) 

กิจกรรมที่ 4.3   

การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง 

การพิจารณาความดีความชอบ ครั้งที่ 1 

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 

(80 คน x35 บาทx 2 มื้อ x 1 วัน) 

- คาอาหารคณะกรรมการระดับเขต 

(15 คนx 120 บาท x 1 มื้อ x 4 วัน) 

- คาวัสดุ 

 

 

 

 

 

 

 

48,000 

 

 

 

 

 

48,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,600 

 

7,200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,000 

 

 

 

 

 

 

 

48,000 

 

 

 

 

 

48,000 

 

 

 

 

5,600 

 

7,200 

3,000 

  



 
 

 

(ตอ) 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก รวม 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม งบประมาณ  

8 กจิกรรมท่ี 4.4 

การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง

การพิจารณาความดีความชอบ  

ครั้งท่ี 2 

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 

(80 คน x35 บาทx 2 มื้อ x 1 วัน) 

- คาอาหารคณะกรรมการระดับเขต 

(15 คนx 120 บาท x 1 มื้อ x 4 วัน) 

- คาวัสดุ 

  

 

 

 

 

5,600 

 

7,200 

 

 

 

 

 

3,000 

 

 

 

 

 

5,600 

 

7,200 

3,000 

  

 รวมกิจกรรมที่ 4.1 ,4.2 , 4.3  
และ 4.4 

96,000 25,600 6,000 127,600   

9 กจิกรรมท่ี 5 งานวางแผน

อัตรากำลังและกำหนดตำแหนง 

1. การประชุมคณะกรรมการบรหิาร 

อัตรากำลังเขตพื้นท่ีการศึกษา  

จำนวน 12 ครั้ง/ป 

2. จัดทำขอมูลสารสนเทศแผน

อัตรากำลัง 

3. รายงานประจำปคณะกรรมการ

บริหารอัตรากำลัง  

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 

(15คนx35 บาท x 2 มื้อ x 12ครั้ง) 

- คาอาหารกลางวัน 

(15คนx 120 บาทx1 มื้อx 12 ครั้ง) 

- คาวัสดุ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12,600 

 

21,600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12,600 

 

21,600 

20,000 

  

 รวมกิจกรรมที่   5  34,200 20,000 54,200   

 รวมกิจกรรมที่ 1 – 5   187,800 201,200 61,000 450,000   

หมายเหตุ   งบประมาณถัวจายทุกรายการ 



 
 

 

2.9.3 แผนการใชจายเงินงบประมาณ (ไตรมาส) 

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 

1/2565 

ไตรมาสที่ 

2/2565 

ไตรมาสที่ 

3/2565 

ไตรมาสที่ 

4/2565 

1. การประเมินสัมฤทธ์ิผลการ

ปฏิบัติงานในหนาที่ตำแหนง

ผูอำนวยการโรงเรียน 

 140,000   140,000 

2.การสรรหาและเลือกสรร

พนักงานราชการ 

113,000    113,000 

3.การประเมินตัวชี้วัดการยาย   

ขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 

 7,600  7,600 15,200 

4.การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ผูบรหิารสถานศึกษาเพ่ือ

ประกอบการเลื่อนเงินเดือน 

 63,800  63,800 127,600 

6.การวางแผนอัตรากำลังและ

กำหนดตำแหนง 

 18,400 18,400 17,400 54,200 

รวม 
113,000 229,800 18,400 88,800 450,000 

 



 
 

โครงการ     การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ 

                 การศึกษา (ก.ต.ป.น.) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 
 

   

สนองนโยบายระดับ สพฐ. ยุทธศาสตรขอที่/นโยบายที่ 4 ดานประสิทธิภาพ                                           

แผนงาน (ชื่อแผนงบประมาณ)........พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย....... 

ลักษณะโครงการ  โครงการตอเนื่อง                                                                                                               

งบประมาณ  150,000 บาท   แหลงงบประมาณ (งบ สพฐ/งบ สพป./งบอ่ืนๆ) งบ สพป.      

ระยะเวลาดำเนินการ  ปงบประมาณ 2565 เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.2564 ถึง เดือน กันยายน  พ.ศ.2565 

หนวยงานรับผิดชอบ กลุมนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป มหาสารคามเขต 2 

ผูติดตอประสานงาน (contact person) 

ชื่อ – นามสกุล  นางกิตติภูมิ สาชะรุง    โทรศัพท  09 1863 6543 

โทรสาร  043-798043      E-mail Sacharoong1213@gmail.com 
 

สวนที่  1  ความเช่ือมโยง ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ  

 1.1  ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับที่ 1) 

  1)   ยุทธศาสตรชาติ  ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย 

   (1) เปาหมาย คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 

   (2) ประเดน็ยุทธศาสตร  4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

   (3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ  

     1) คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 

     2) สังคมไทยมีสภาพแวดลอมท่ีเอื้อและสนับสนุนตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต 

 1.2  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับที่ 2) 

  1)   แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู 

   (1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  

 เปาหมายที่  

            1.คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จำเปน

ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแกปญหา ปรบัตัว สื่อสาร และทำงานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิผล

เพิ่มข้ึน มนีิสัยใฝเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

                  2.คนไทยไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ

ของพหุปญญาดีขึ้น 

 การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ  โครงการการพัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมนิผลและนิเทศการศึกษา โดยการมีสวนรวมของผูเก่ียวของท่ีเหมาะสมในการตรวจสอบ ติดตาม 

ประเมนิผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา เพื่อชวยสงเสรมิ สนับสนุนใหมีการนำมาตรฐาน

การศึกษาขั้นพื้นฐานมากำหนดเปนแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ    การบริหารและ



 
 

การดำเนินการของหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา กำหนดแนวทางการศึกษา วิเคราะห 

วิจัย การบรหิารและการดำเนินการของหนวยงานและสถานศกึษาในสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พิจารณาแผนการ

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ติดตาม ตรวจสอบ ประเมนิผลและนิเทศการบริหารและการ

ดำเนินการตามแผนที่กำหนด และใหขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง

และสงเสรมิใหมีการประสานการดำเนินการกับคณะกรรมการและหนวยงานที่เก่ียวของ เพ่ือเปาหมายคือ

นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 มีคุณภาพตามมาตรฐานของโลก

ศตวรรษที่ 21 

   (2)   แผนยอยของแผนแมบทฯ  

    12.1 ปฏิรปูกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  

      (3) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 
           สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2  มีแผนการดำเนินใหบรรลุเปาหมาย 

ดวยการการพัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ใหผูเรียนทุกระดับและทุกกลุม 

ใหไดรับการศึกษาทีดีมีคุณภาพและมีมาตรฐาน  เกิดการเรียนรูตลอดชีวิตอยางทั่วถึง พรอมทั้งมีทักษะและ

ศักยะภาพในการประกอบอาชีพดวยการ ขับเคลื่อน ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาโดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพ

การศึกษาเพ่ือสงเสริมการปฏิรูปการเรียนรูที่สนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และ พหุปญญา โดยใช

ระบบนิเทศ ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  แผนการติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผลและนิเทศการศกึษา โดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์สอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการพัฒนา และ

ยุทธศาสตรทุกระดับ 

 

 1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
       1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป 5. การปฏิรปูการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนอง                      
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
       2) ข้ันตอนการดำเนินงาน..........การจัดการศึกษาทุกระดับใชหลักสูตรที่เปนหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ และแนวทางการจัด การเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาผูเรียน                            

       3) กิจกรรม......จัดทำขอกำหนดคุณภาพการศึกษา ท่ีบูรณาการการจัดการศึกษาเพ่ือสงเสรมิ
คุณธรรมและจริยธรรมไวเปนสวนหนึ่งในการประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพ ตามความเหมาะสมของ
ประเภท ระดับ และบริบทเชิงพื้นท่ีของสถานศึกษา 

           4) เปาหมายกิจกรรม  

      1. ผูเรยีนไดรับการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือเปนคนดีของสังคม มีวินัยและภูมิใจ

ในชาติ 

2. สถานศึกษาสามารถจัดการศกึษาไดอยางมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล โดยมี

การสงเสรมิใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องและไดรับการสนับสนุนที่เหมาะสมกับบริบทเพื่อพัฒนา



 
 

คุณภาพการจัดการศกึษาทุกระดับตามปรัชญาและเปาหมายของสถานศึกษาและมีระบบความรับผิดชอบ

ทางการศึกษา (Educational Accountability) บนพ้ืนฐานสมรรถนะหลักของผูเรียน 

 1.4  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 
  1) วัตถุประสงคท่ี 1 เพื่อวางรากฐานใหคนไทยเปนคนที่สมบูรณ มีคุณธรรมจริยธรรม มี
ระเบียบวินัย คานิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครวัอบอุน 
ตลอดจน เปนคนเกงท่ีมีทักษะความรูความสามารถและพัฒนาตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต   
  2) เปาหมายรวมท่ี 1. คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยที่สมบูรณ    
  3) ยุทธศาสตรที่ 1. การเสริมสรางและพัฒนาศกัยภาพทุนมนุษย  
       (3.1) เปาหมายระดับยุทธศาสตรที่ 3 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
และมีความสามารถ เรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง  
  (3.2) แนวทางการพัฒนาที่ 1 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 
 

   1.6  แผนระดับที่ 3 (ระบุชื่อ) 
               1.จุดเนนกระทรวงศึกษาธิการประจำปงบประมาณพ.ศ.2564  

                จุดเนนที่ 1  การพัฒนาและเสรมิสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  

   1.2 การเรียนรูตลอดชีวิต 

จัดการเรียนรูตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกชวงวัย เนนสงเสริมและยกระดับทักษะ 

ภาษาอังกฤษ (English for All) 

สงเสรมิการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับผูที่เขาสูสังคมสูงวัย อาทิ อาชีพที่เหมาะสมรองรับ 

สังคมสูงวัย หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสูตรการดแูลผูสูงวัย หลักสูตร BUDDY โดยเนนการมีสวน

รวมในการพัฒนาชุมชน โรงเรียน และผูเรียน หลักสูตรการเรียนรูออนไลน เพ่ือสงเสริมประชาสัมพันธสินคา

ออนไลนระดับตำบล 

สงเสริมโอกาสการเขาถึงการศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานทำ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ

กิจจังหวัดชายแดนภาคใต และเขตพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง พ้ืนที่ตามแนวตะเข็บ ชายแดน และพื้นที่เกาะแกง 

ชายฝงทะเล ทั้งกลุมชนตางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุมชนชายขอบ และแรงงานตางดาว) 

พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชำนาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลปญญาประดิษฐ และ

ภาษาอังกฤษ รวมท้ังการจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปน

ขั้นตอน 

พัฒนาครูอาชีวศึกษาที่มีความรูและความสามารถในทางปฏิบัติ (Hands – on 

Experience) เพ่ือใหมีทักษะและความเชี่ยวชาญทางวิชาการ โดยรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของ

ประเทศจัดหลักสูตรการพัฒนาแบบเขมขนระยะเวลาอยางนอย 1 ป 



 
 

พัฒนาสมรรถนะและความรูความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ใหมีความพรอม

ในการปฏิบัติงานรองรบัความเปนรัฐบาลดิจิทัลอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดใหมีศูนยพัฒนาสมรรถนะ

บุคลากรระดับจังหวัดท่ัวประเทศ 

 

             2. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

          นโยบายที่ 4 ดานประสิทธิภาพ   

 4.1พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใชพื้นที่เปนฐานมีนวตกรรมเปนกลไกหลักในการขับเคลื่อน

บนฐานขอมูลสารสนเทศที่ถูกตอง ทันสมัย และการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

 4.๖ เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมนิผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

 

สวนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

 

2.1  หลักการและเหตุผล 
      พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษา พ.ศ. 2564 มาตรา 20 วรรคสี่  4 

บัญญัติใหมีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (ก.ต.ป.น.)  

โดยทำหนาที่ในการกำกับ ดูแล บริหารและการจัดการศึกษาดานวิชาการ เก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห วิจัย 

นิเทศติดตามและประเมินผลการบริหารและการดำเนนิการโดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานและสถานศึกษาใ

นสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาใหมีประสิทธิภาพเพ่ือเตรียมรับการนิเทศตดิตามและประเมินผลจากหนวยงานภายนอ

ก“โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือกระตุนและสนับสนุนใหสถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

มหาสารคาม เขต ๒ มีการพัฒนาอยางตอเนื่องสามารถเพ่ิมคุณคาของ การดำเนินงานเกิดความคุมคา

และชวยเสริมสรางขีดสรรถนะของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในระยะยาวตลอดจนในคำปรึกษาแนะนำเพ่ือปรั

บปรุงและพัฒนางานใหเกิดประสิทธิผลโดยปงบประมาณท่ีผานมาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

มหาสารคาม เขต 2 ไดดำเนินโครงการพัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

(ก.ต.ป.น.) โดยติดตามการดำเนินงานท้ัง 4 ดานในสถานศึกษางานนโยบายและมาตรการของสำนักงานเขตพ้ืนที่ 

ซึ่งผลจากการ ดำเนินการสามารถ ติดตามใหโรงเรียนมีการ พัฒนางานอยางตอเน่ือง 

           ดังนั้น เพ่ือใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย หนวยงานตนสังกัดเปนระบบ ตอเนื่อง 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 จึงไดจัดทำโครงการ การพัฒนารูปแบบการ

ดำ เนิ น งานคณ ะกรรมการติ ดตาม  ตรวจสอบ  ประเมิ นผลและนิ เทศการศึ กษ า (ก .ต .ป .น .) ของ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ

คณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.) เพ่ือมุงหวังให 

โรงเรียนมีคณุภาพ ตามนโยบายที่หนวยงาน ตนสังกัดกำหนดตอไป  

 

 



 
 

 

2.2 วัตถุประสงค 
      1) เพ่ือศกึษาสภาพและความตองการในดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมนิผลและนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2     

    2) เพื่อพัฒนารปูแบบการดำเนินงานของ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ

นิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2      

               3) เพ่ือประเมนิรูปแบบการดำเนินงานของ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ

นิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2           

 

2.3  เปาหมาย 

  2.3.1 เชิงปริมาณ  

    1) รายงานผลการศึกษาสภาพและความตองการในดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.)  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม 

เขต ๒    

    2) รูปแบบการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ

การศึกษา(ก.ต.ป.น.)  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ที่ชัดเจนในการดำเนินงาน

ทุกโรงเรียนในสังกัด ๒๒๑ โรงเรียน   

          3) การประเมินรูปแบบการดำเนินงานของ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ

นิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ไดรับการประเมินผล 

รอยละ ๘๐    

             2.3.2 เชิงคุณภาพ 

    1) ผลจากการศึกษาสภาพและความตองการในดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.) สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม 

เขต ๒ สามารถนำไปพัฒนาการดำเนินงานในปตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 

    2) รปูแบบการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมนิผลและนิเทศการศึกษา

(ก.ต.ป.น.) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 มีคุณภาพชัดเจนในการดำเนินงานทุก

โรงเรียน   

    3) การประเมินรปูแบบการดำเนินงานของ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ

นิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.)สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 มีมาตรฐาน เหมาะสม

และเปนไปได 

     ๔) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 

มหาสารคาม เขต 2 จำนวน 221 แหงไดรับการพัฒนา 

 

 



 
 

 

2.4  ผลผลิต ผลลัพธ และดัชนีช้ีวัดความสำเร็จ 

2.4.1 ผลผลิต (Output) 

    1) มีผลจากการศึกษาสภาพและความตองการในดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.) สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม 

เขต ๒ สามารถนำไปพัฒนาการดำเนินงานในปตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 

    2) มรีูปแบบการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ

การศึกษา(ก.ต.ป.น.) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 มีคุณภาพ ชัดเจนในการ

ดำเนินงานทุกโรงเรยีน   

    3) มีผลการประเมินรูปแบบการดำเนนิงานของ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล

และนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ที่ไดมาตรฐาน 

เหมาะสมและเปนไปได 

 

    2.4.2 ผลลัพธ (Outcome) 

    1) คุณภาพการศกึษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 มีคุณภาพ

ตามเปาหมาย 

    2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษามหาสารคาม เขต 2 มีรูปแบบการดำเนินงานของ

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.) มีคณุภาพ ชัดเจนในการดำเนิน   

การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ไดคุณภาพตามเปาหมาย 

    3) โรงเรยีนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 จำนวน 221 

แหง ไดรับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศกึษามีผลการประเมินในระดับดี 

 

2.5 ดัชนีช้ีวัดความสำเร็จ (KPIs) 

   2.5.1   เชิงปริมาณ 

     1) มีการรายงานผลจากการศึกษาสภาพและความตองการในดำเนินงานของคณะกรรมการ

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมนิผลและนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.) สำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษา

มหาสารคาม เขต ๒   

      2) มีรูปแบบการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมนิผลและนิเทศ

การศึกษา(ก.ต.ป.น.) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒  

      3) มีการรายงานผลการประเมินรูปแบบการดำเนินงานของ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมนิผลและนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2    

 



 
 

 

           2.5.2  เชิงคุณภาพ 

    1) ผลจากการศึกษาสภาพและความตองการในดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.) สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม 

เขต ๒ สามารถนำไปพัฒนาการดำเนินงานในปตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 

    2) รูปแบบการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ

การศึกษา(ก.ต.ป.น.) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 มีคุณภาพ ชัดเจนในการ

ดำเนินงานทุกโรงเรยีน   

    3) ผลการประเมินรูปแบบการดำเนินงานของ คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผล

และนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ที่ไดมาตรฐาน 

เหมาะสมและเปนไปได สามารถนำผลไปประยุกตใชในงานอื่นๆได 

๔) โรงเรียนมีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามเปาหมาย 

   ๕) โรงเรียนในสังกัด มีผลการดำเนินงานทั้ง 4 ดานอยางมีคุณภาพตามเปาหมายที่กำหนด

  

2.6  ผลที่คาดวาจะไดรับ 

    1) ผลจากการศึกษาสภาพและความตองการในดำเนนิงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมนิผลและนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

สามารถนำไปพัฒนาการดำเนินงานในปตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 

    2) รูปแบบการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา(ก.

ต.ป.น.) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 มีคณุภาพ ชัดเจนในการดำเนินงานทุก

โรงเรียนในสังกัด 

    3) ผลการประเมนิรูปแบบการดำเนินงานของ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ

นิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ที่ไดมาตรฐาน 

เหมาะสมและเปนไปได สามารถนำไปพัฒนาตอยอดได 

  

2.7  กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 

               2.7.1  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 

               2.7.2  โรงเรยีนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 

               2.7.3  ผูอำนวยการโรงเรยีน ครู นักเรียน   

 

 

 



 
 

 

2.8ระยะเวลาดำเนินโครงการ      พฤศจิกายน พ.ศ.2564 – กันยายน พ.ศ.2565 

2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินงบประมาณ 

       วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ   150,000 บาท 

 

2.9.1 กิจกรรมและการดำเนินการ 

 

 กิจกรรมและการดำเนินงาน ระยะเวลา ผูรับผดิชอบ สถานที่ 

1. วางแผน  ( Plan ) 

 - ประชุมวางแผนกำหนดแนวทางการศึกษาจัดทำแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 - ศึกษาขอมูลการพัฒนาการดำเนินงานดำเนินงาน

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ

การศกึษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา(ก.ต.ป.น.) จาก Best 

Practice จากสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลการ

ดำเนินงานที่เปนเลิศเพ่ือวางแผนวิเคราะหขอมูลสารสนเทศจุด

แข็งและจุดที่ควรพัฒนาตลอดจนความตองการของโรงเรยีนใน

สังกัด 

 - พิจารณาแผนการนิเทศติดตามตรวจสอบประเมินผลการ

นิเทศการศึกษา 

 - พิจารณาแตงตั้งคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบ

ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเปนฝายงานตางๆของเขตพ้ืนที่ 

 

ธ.ค.-มกราคม 

2564 

คณะกรรมการ 

ก.ต.ป.น. 

/คณะ

อนกุรรมการ

ก.ต.ป.น./

ผูเก่ียวของ 

หอประชุม

สพป.มค.2 

2.  ปฏิบัติ   (Action) 

      2.1 ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 

ไดดำเนินการโดยสรางความเขาใจรวมกันระหวางเขตพ้ืนที่ 

คณะก.ต.ป.น. และอนุ ก.ต.ป.น. โดยการกำหนดปฏิทิน / 

จัดทำเครื่องมือการนิเทศติดตามตรวจสอบประเมินผลการ

นิเทศการศึกษาตามแผนการนเิทศที่ใตกำหนดไว 

-ดำเนินการสรางรูปแบบการดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)  ของ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2   

ธ.ค.2564/ 

มิ.ย.และ ก.ย.

2565 

คณะกรรมการ 

ก.ต.ป.น. 

/คณะ

อนกุรรมการ

ก.ต.ป.น./

ผูเก่ียวของ 

หอประชุม

สพป.มค.2 

      2.2 ติดตามนิเทศ (Supervision Participation) คณะ ธ.ค.2564/ คณะกรรมการ รร.ทีก่ลุม



 
 

ก.ต.ป.น. และอนุ ก.ต.ป.น. ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผลและนิเทศการศึกษา โรงเรยีนในสังกัด สพป.มค.2 

มิ.ย.และ ก.ย.

2565 

ก.ต.ป.น. 

/คณะ

อนกุรรมการ

ก.ต.ป.น. 

เครือขาย

กำหนด รวม 

16 แหง 

  2.3 ประเมินผล  (Observer)  การสังเกตผลที่เกิดขึ้นจาก

การปฏิบัติงาน      

   -ดำเนนิการกำกับ นิเทศและติดตาม ของคณะกรรมการ ก.

ต.ป.น. และคณะกรรมการอนุ ก.ต.ป.น. การดำเนินการตาม

แผนฯ ที่กำหนด 

-การประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น.ฝาย

งานวิจัยและพัฒนาพิจารณารูปแบบการวิจัยการบูรณาการการ

พัฒนาการศึกษาโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศกึษา 

-สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

-นำขอสรุปผลการพิจารณาจากความคิดเห็นขอเสนอแนะ

ขอสังเกตตางๆ จากท่ีประชุมมาปรับตามมติที่ประชุมเพ่ือ

นำเสนอที่ประชุมเพื่อดำเนินการในข้ันตอนตอไป 

ส.ค.-ก.ย.

2565 

คณะกรรมการ 

ก.ต.ป.น. 

/คณะ

อนกุรรมการ

ก.ต.ป.น. 

หอประชุม

สพป.มค.2 

 2.4 ปรับปรุงและพัฒนา (Improve and develop 

Participation) 

  รวมปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการดำเนินงานการกำกับ 

นิเทศและติดตาม ของคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และ

คณะกรรมการอนุ ก.ต.ป.น.  เพ่ือนำไปใชในการดำเนินงาน

ตอไป  

ส.ค.-ก.ย.

2565 

  

3. สะทอนผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู (Reflect and 

Knowledge Sharing)    สะทอนผลแลกเปลี่ยนเรียนรู 

หลังจากการปฏิบัติงานใหผูที่มีสวนรวม และการพัฒนาการ

ดำเนินงานกับองคกรอ่ืนๆไดวิพากษวิจารณ  ซึ่งนำไปสูการ

ปรับปรุงแกไข  การปฏิบัตงิานตอไป      

ส.ค.-ก.ย.

2565 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.9.2 รายละเอียดการใชงบประมาณ   โดยมีรายละเอียดการใชจาย ดังนี้  

งบประมาณ  150,000 บาท 
 

       รายละเอียดการใชงบประมาณรายกิจกรรม มีรายละเอยีดดังนี้ (ถัวจายทุกรายการ) 
 

กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบ

แทน 

ใชสอย วัสด ุ รวม   

1. วางแผน  ( Plan )       

1.1 ประชุมคณะกรรมการ  

ก.ต.ป.น.และผูมีสวนเก่ียวของ

วางแผนดำเนินการขับเคลื่อน

พัฒนาการดำเนินงาน  

     4,725 

   2.1 ประชุมคณะกรรมการ  

ก.ต.ป.น  ดำเนินการสรางความ

เขาใจรวมกันระหวางเขตพื้นที่

คณะกรรมการฯ ก.ต.ป.น. และ

อนกุรรมการฯ ก.ต.ป.น. ศึกษา

ขอมูลการพัฒนาการดำเนินงาน 

(ก.ต.ป.น.) จาก Best Practice 

จากสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ ที่มีผล

การดำเนินงานที่เปนเลิศ

ระดับประเทศ    

     80,320 

- คาเหมารถ 2 คัน คันละ 

15,000 

- คาที่พัก 14 x 800  

- คาเบี้ยเลี้ยงตอวัน 

 24 x 240 x 2  

- คาอาหารเชา + กลางวัน 

 (24 คน x 300 บาท x 2 มื้อ)    

- คาอาหารเย็น (24x350x1 มื้อ) 

   - อาหารวางและเครื่องดื่ม 

(24 คน x 50 บาท x 4  ม้ือ) 

 

 

 

11,520 

30,000 

  

11,200 

 

 

14,400 

 

 8,400 

  

4,800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

2.  ปฏิบัติ   (Action)       

 2.1 ประชุมคณะกรรมการ

ก.ต.ป.น. 

ไดดำเนินการโดยสรางความ

เขาใจรวมกันระหวางเขตพื้นที่

คณะกรรมการฯ ก.ต.ป.น. และ

อนกุรรมการฯ ก.ต.ป.น. โดยการ

กำหนดปฏิทิน / จัดทำเครื่องมือ

การนิเทศฯ  

     4,725 

2.2 ติดตามนิเทศ 

(Supervision articipation) 

      

   ประชมุชี้แจงแนวทาง

ดำเนินการของคณะกรรมการฯ 

ก.ต.ป.น. และอนุกรรมการฯ       

ก.ต.ป.น.  

     46,055 

(อาหารวางและเครื่องดื่ม) 
(21 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 
คาอาหารกลางวัน 
(21 คน x 120 บาท x 1 มื้อ) 
     - คาพาหนะ 
(21 คน x ๕ วัน x ๒๗๓ บาท) 
    - คาเบี้ยเลี้ยง 
(21 คน x ๕ วัน x120 บาท) 

 

 

 

 

 

12,600 

2,250 

 

2,520, 

 

28,730 

 

   

3.ประเมินผล (Evaluation 

Participation) 

      

3.1 การประชุมคณะกรรมการ

และคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น .-

สรุปและรายงานผลการ

ดำเนินงาน  

     4,725 

4.ปรับปรุงและพัฒนา 

(Improve and develop) 

      

 4.1 ประชุมคณะกรรมการ

ก.ต.ป.น. 

     4,725 

5.สะทอนผลและแลกเปลี่ยน

เรียนรู (Reflect and 

     4,725 



 
 

Knowledge Sharing)     

 5.1 ประชุมคณะกรรมการ

ก.ต.ป.น. ดำเนินการโดยสราง

ความเขาใจรวมกันระหวางเขต

พื้นที่คณะก.ต.ป.น.และ

อนกุรรมการ ก.ต.ป.น.  

รวมท้ังสิ้น 24,120 125,880    150,000 

 

2.9.3 แผนการใชจายเงินงบประมาณ (ไตรมาส) 

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงิน ปงบประมาณ 2564 

รวม ไตรมาสที่ 1 

ต.ค.-ธ.ค.64 

ไตรมาสที่ 2 

ม.ค.-มี.ค.65 

ไตรมาสท่ี 3 

เม.ย.-มิ.ย.65 

ไตรมาสที่ 4 

ก.ค.-ก.ย.65 

1. วางแผน  ( Plan ) 

-ประชุมวางแผนกำหนดแนวทางการศึกษา

จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 85,045   85,045 

2.  ปฏิบัติ   (Action) 

  2.1 ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 

-ดำเนินการสรางรูปแบบการดำเนินการ

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ

การศึกษา        

 2.2 ติดตามนิเทศ (Supervision 

Participation) คณะ ก.ต.ป.น. และอนุ ก.

ต.ป.น. ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผลและนิเทศการศึกษา โรงเรียนใน

สังกัด สพป.มค.๒  

  50,780   50,780 

3.ประเมินผล (Evaluation 

Participation) 

ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 

-สรุปและรายงานผลการดำเนินงานนำ

ขอสรุปผลการพิจารณาจากความคิดเห็น

ขอเสนอแนะขอสังเกตตางๆ จากที่ประชุมมา

ปรับตามมติที่ประชุมเพ่ือนำเสนอที่ประชุม

   4,725 4,725 



 
 

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงิน ปงบประมาณ 2564 

รวม ไตรมาสที่ 1 

ต.ค.-ธ.ค.64 

ไตรมาสที่ 2 

ม.ค.-มี.ค.65 

ไตรมาสท่ี 3 

เม.ย.-มิ.ย.65 

ไตรมาสที่ 4 

ก.ค.-ก.ย.65 

เพ่ือดำเนินการในขั้นตอนตอไป  

4.ปรับปรุงและพัฒนา (Improve and 

develop Participation) 

  รวมปรับปรุงและพฒันารูปแบบการ

ดำเนนิงานการกำกับ นิเทศและติดตาม ของ

คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และคณะกรรมการ

อนุ ก.ต.ป.น. เพ่ือนำไปใชในการดำเนินงาน

ตอไป  

   4,725 4,725 

5.สะทอนผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู 

(Reflect and Knowledge Sharing)    

สะทอนผลแลกเปลี่ยนเรยีนรู หลังจากการ

ปฏิบัติงานใหผูที่มีสวนรวม และการ

พัฒนาการดำเนินงานกับองคกรอื่นๆได

วิพากษวิจารณ  ซึ่งนำไปสูการปรับปรุง

แกไข  การปฏิบัติงานตอไป      

   4,725 4,725 

รวมทั้งสิ้น  85,045 50,780 14,175 150,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

โครงการ   นเิทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อพฒันาการบรหิารองคกรสูความเปนเลิศ 
 

สนองนโยบายระดับ สพฐ. ขอที ่4 ดานประสิทธิภาพ 

แผนงาน (ชื่อแผนงบประมาณ) พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

ลักษณะโครงการ  ตอเนื่อง 

งบประมาณ 170,000 บาท  แหลงงบประมาณ งบ สพป.มหาสารคาม เขต 2 

ระยะเวลาดำเนินการ  ปงบประมาณ 2565 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 

หนวยงานรับผิดชอบ กลุม นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  สพป. มหาสารคาม เขต 2 

ผูติดตอประสานงาน (contact person) 

ชื่อ – นามสกุล นายวิทยา คชโคตร  นายณวัฒน จันทเขต โทรศพัท 062 - 5569919  

 โทรสาร 043 – 798043  E-mail nawat405@gmail.com 

 

สวนที่  1  ความเช่ือมโยง ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ 

  1.1  ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับที่ 1) 

 1)   ยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

              ประเด็น การปฏิรปูการเรียนรูแบบพลิกโฉม 

                         การเปลีย่นโฉมบทบาท “ครูใหเปนครูยุคใหม” 

          (1) เปาหมาย คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

                      (2) ประเด็นยุทธศาสตร การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง 

ในศตวรรษที่ 21 

                        (3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 

           การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เปนกระบวนการเปลี่ยนแปลง หรอืปรับปรุง พัฒนาการจัดการศึกษา 

เพือ่สรางผลผลิต ผลลัพธ ใหเกิดกับผูเรยีนไดอยางสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ในชวงแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ ( พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ) และยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ซึ่งไดระบุ

สาระสำคัญเก่ียวกับวิสัยทศัน พันธกิจ ยุทธศาสตร และกลยุทธของกระทรวงศึกษาธิการ ที่สามารถตอบสนอง

ตอเปาหมายของการพัฒนาประเทศไดท้ังมิติความมั่นคง มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติการบริหารจัดการ

ภาครฐัไดอยางเปนรูปธรรม กระบวนการจัดการศกึษาจึงมีความสำคัญภายใตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตาม

สถานการณปจจุบันของสังคมไทย การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้ง

รางกายและจิตใจ สติปญญา ความรู มีคุณธรรม และสืบทอดวัฒนธรรม สามารถดำรงชีวิตอยูรวมกับผูอ่ืนได

อยางมีความสุข สงเสริมใหประชาชนพึ่งตนเองได สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ที่ระบุคติพจน

ประจำชาติวา “ มั่นคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” โดยมุงหวังใหประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 

          การนิเทศการศึกษาเปนหนึ่งในองคประกอบสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การนิเทศ



 
 

การศกึษาเปนกลไกสำคัญที่จะเรงรัด ปรบัปรุงคุณภาพการศึกษา เปนกระบวนการที่ชวยใหการจัดการเรียน

การสอนของครมูีประสิทธิภาพและสงผลใหผูเรยีนมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร การนเิทศการศึกษาจะ

สำเร็จไดเพียงใดน้ันยอมข้ึนอยูกับทักษะและความสามารถในการนิเทศของศึกษานิเทศก โดยการทำงานดาน

พัฒนาการจัดการเรยีนรูรวมกับครู เพราะ “ศึกษานิเทศก” คือ ผูทำหนาที่นิเทศ แนะนำ ชี้แนะ กระตุนใหครู

และผูบริหารสถานศึกษา เกิดความตระหนัก และมีทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัด

การศึกษา รวมทั้งเปนที่ปรึกษาทางวิชาการสำหรับนักบริหารระดับสูงในองคกรที่สังกัด ศึกษานิเทศกจึงเปนผูมี

ความรู ความสามารถ มีทักษะการพัฒนางานวิชาการ และมีความจำเปนตองไดรับการพัฒนาใหมีสมรรถนะใน

เชิงวิชาการอยางตอเนื่อง 

 1.2  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับที่ 2) 

  1)   แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู 

        (1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 

 เปาหมายที่ คนไทยมีการศกึษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มีทักษะ

ที่จำเปนของโลกศตวรรษที่ ๒๑ มีความสามารถในการแกไขปญหา ปรบัตัว สื่อสาร และทำงานรวมกับผูอ่ืนได 

มีนิสัยใฝเรยีนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

              “การจัดการศกึษาเปนเร่ืองสำคัญในการพัฒนาประเทศ เพื่อสรางประชาชนใหมีความรู ความคิด 

ความประพฤติ ทัศนคติ คานิยมและคุณธรรมของบุคคล เพ่ือใหเปนพลเมืองที่ดีและมีคุณภาพ...” ดังนั้น 

คณุภาพการศึกษาจึงสะทอนถึงคุณภาพของคนที่เปนผลิตผลของการจัดการศึกษาการจัดการศึกษาจึงตอง

พัฒนาอยางไมหยุดย้ังผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนระดับชาติ เปนการสอบที่ใชขอสอบมาตรฐานเหมือนกันทุก

โรงเรียนเพ่ือแสดงใหโรงเรยีนตาง ๆ เห็นถึงผลการจัดการศึกษาของโรงเรยีนตนเองและจากการศึกษา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศกึษามหาสารคาม เขต 2 

พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(O-NET เฉลี่ยใน 4 สาระ)  สามปยอนหลังตั้งแตปการศกึษา 2561–2563 

พบวาคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมนิและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐานทั้ง 4 กลุมสาระ

การเรียนรูมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง  

             แนวทางการพัฒนา สพป.มหาสารคาม เขต 2 ดำเนินการดังนี้  

                                   1) จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการสรางเครื่องมือในการนเิทศ ติดตามการยกระดับ

คุณภาพผูเรียนที่สอดคลองกับการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2561 และ

นโยบายเรงดวนของรฐับาลที่เก่ียวของดานการศึกษาตามหลักการความสัมพันธเชิงเหตุและผล (XYZ) 

                                   2) ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนงาน กิจกรรมการยกระดับคุณภาพผูเรยีน

ในสงักัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต  2  

                                  3 ) นิเทศ ติดตาม แบบเต็มพื้นที่และสะทอนผลการดำเนินการของสถานศึกษาที่ 

สอดคลองตามยุทธศาสตร จุดเนนของตนสังกัด 



 
 

 เปาหมายของแผนยอย การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการ

เปลีย่นเปลงในศตวรรษที่ ๒๑  

                                   1) เพ่ือพัฒนารูปแบบการนิเทศติดตามแนวใหมที่สงผลตอการพัฒนาระบบ

บริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

                                   2) เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหผูบริหารครผููสอนมีความรูความสามารถในการบริหาร

และการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

                                   3) เพ่ือนเิทศติดตามงานนโยบายและโครงการตาง ๆ ใหสำเร็จและตรงตาม

จุดเนนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

                                    4) เพือ่ยกระดับคุณภาพผูเรียนดวยกระบวยการนิเทศแบบบูรณาการและ

สังเคราะหเครื่องมือเพ่ือรองรับการ นิเทศ ติดตาม และประเมนิผล จากตนสังกัดฯ 

 การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ สพป.มหาสารคาม เขต 2 มี

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเครื่องมือในการนิเทศ ติดตาม ผลการดำเนินการของสถานศึกษาที่

สอดคลองกับนโยบายของหนวยงานที่เก่ียวของทุกระดับ ตลอดจนมีความสอดคลองเชื่อมโยงกับแผนระดับที่ 1 

แผนระดับที่ 2 และแผนระดับท่ี 3  นโยบายรัฐบาลที่เก่ียวของดานการศึกษา และนโยบายสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตลอดจนนโยบายที่เก่ียวของทุกระดับ ตามหลกัการความสัมพันธเชงิเหตุ

และผล (XYZ) สามารถขับเคลื่อนนโยบายทุกระดับสูการปฏิบัติ 
 

    1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 

  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 

  2) ขั้นตอนการดำเนินงาน สพป.มหาสารคาม เขต 2 ดำเนินงานตามข้ันตอน ดังนี้ 
                          2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสรางเครือ่งมือไดแกแผนการนิเทศแบบบูรณาการเพ่ือ
ยกระดับคณุภาพผูเรียนที่สอดคลองเชื่อมโยกับนโยบายรัฐบาลที่เก่ียวของดานการศึกษา ตามหลักการ
ความสัมพันธเชิงเหตุและผล (XYZ) 
                       2.2 การนิเทศแบบบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพผูเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 
จำนวนสถานศึกษา 221 แหง โดยมุงหวังที่จะพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนาความรู ทักษะ 
และสมรรถนะในการปฏิบัติหนาที่ของตนเองอยางตอเนื่อง เพ่ือความกาวหนาทางวิชาชีพ โดยคำนึงถึงการ
ปฏิบัติงานในพื้นที่หางไกล เสีย่งภัย ยากลำบาก และทุรกันดาร 
 

  3) กิจกรรม สพป.มหาสารคาม เขต 2 ดำเนินกิจกรรม ดังน้ี 
                        3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสรางเครื่องมือไดแกแผนการนิเทศแบบบูรณาการเพื่อ
ยกระดับคณุภาพผูเรยีนทีส่อดคลองเชื่อมโยกับนโยบายรัฐบาลที่เก่ียวของดานการศึกษา ตามหลักการ
ความสัมพันธเชิงเหตุและผล (XYZ) 
                         3.2 การนิเทศแบบบูรณาการเพ่ือยกระดับคุณภาพผูเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2564 จำนวนสถานศึกษา 221 แหง 



 
 

  4) เปาหมายกิจกรรม 
     4.1 สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 221 แหง จำนวน 16 กลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ
การศกึษา 
              4.2 นิเทศ ติดตคาม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 และชั้นประถมศึกษาปที่ 6    

 

 1.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่12 

  1) วัตถุประสงค คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยที่สมบูรณ 

  2) เปาหมายรวม ลดความแหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

  3) ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

  แนวทางการพัฒนา 
                         ๑. พัฒนาศักยภาพคนไทยใหมีทักษะ ความรู และความสามารถในการดำรงชีวิตอยางมี
คุณคา 
                         ๒. พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุน ใหมีทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ มีความคิด
สรางสรรค มีทักษะการทำงาน และการใชชีวิตที่พรอมที่จะเขาสูวัยทำงาน 

 

            1.6  แผนระดับที่ 3 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป ( 2563 – 2565 ) ของสพฐ. และแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. จุดเนนกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 
การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

                   จุดเนนท่ี 1 ประเด็นที่ 2  
                        - การจัดการองคความรูและยกระดับทักษะที่จำเปน เนนพัฒนาความรูและสมรรถนะดาน 
Digital Literacy สำหรับผูเรยีนที่มคีวามแตกตางกันตามระดับและประเภทของการจัดการศกึษา เชน STEM 
Coding เปนตน 

2. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป 2565 

นโยบายท่ี 4 ดานประสิทธิภาพ 

                    4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใชพ้ืนท่ีเปนฐาน มีนวัตกรรมเปนกลไกหลักในการ

ขับเคลื่อนบนฐานขอมูลสารสนเทศท่ีถูกตอง ทันสมัย และการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

 

 

 

 

 

 



 
 

สวนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

        2.1  หลักการและเหตุผล  

 กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใหใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่ง

มุงเนนพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุข และไดกำหนดจุดมุงหมายใหเกิดกับผูเรียนเมื่อจบ

การศกึษาขั้นพื้นฐานไววา ผูเรยีนตองมีคุณธรรม  จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค เห็นคณุคาของตนเอง มี

วินัย ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความรูอันเปน

สากลและมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชเทคโนโลยี มีทักษะชีวิต มีสุขภาพกาย

และสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัยและรักการออกกำลังกาย 

          การนิเทศการสอนเปนกระบวนการหนึ่งที่มีความสำคัญยิ่งตอการเรงรัด ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา บทบาทของครูผูสอนยังมีความสำคัญแมจะมีความเชื่อวา ผูเรียนเปนผูสรางองคความรู ครผููสอนมี

หนาที่สงเสริมใหผูเรียนสรางองคความรูและไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ โดยจะตองพัฒนาผูเรียนใหมีความ

สมดุลท้ังในดานจิตใจ รางกาย สติปญญาและสังคม ปจจุบันมีคำกลาวขานถึงบทบาทของครูผูสอนที่ไมสามารถ

พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่กำหนด พฤติกรรมการปฏิบัติหนาที่ของครูผูสอนถูกมองไปใน

ลักษณะที่ไมดีจนกระท่ังจะตองมีการประกันคุณภาพครู ถาหากจะมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการ

เรียนรูของครู ศกึษานิเทศกและผูบริหารตองเปนผูมีบทบาทที่สำคัญยิ่งในการกระตุนและใหคำปรึกษา ชี้แนะ

แนวทางการจัดการเรียนรูของครู เพ่ือใหเกิดการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูในชั้นเรยีนและสงผลดีตอ

คณุภาพการศึกษาของผูเรียนเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพ 
          สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 มีอำนาจหนาที่ดำเนินการใหเปนไป

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และมีอำนาจหนาที่ดำเนินการใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร

ราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอำนาจหนาที่ในการ ประสาน สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตร

รวมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่ การศึกษา กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและใน

เขตพืน้ที่การศึกษา  ศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 

ประสานการระดมทรัพยากรดานตาง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือสงเสริม สนับสนุน การจัดและพัฒนา

การศึกษาในเขตพ้ืนที่การศกึษา จัดระบบประกันคุณภาพการศกึษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่

การศึกษาและปฏิบัติงานรวมกับหรอืสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ

มอบหมาย 

 ดวยเหตุผลดังที่กลาวมาขางตน สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 จึง

จัดทำโครงการนเิทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาการบริหารองคกรสูความเปนเลศิ 

2.2 วัตถุประสงค 
   2.2.1 เพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศของศึกษานิเทศกเพื่อเปลี่ยนบทบาทจากครูผูสอนเปนโคช 

  2.2.2 เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหผูบริหารครูผูสอนมีความรูความสามารถในการบริหารและการ 

จัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

                2.2.3 เพ่ือสรางความเขาใจแกบุคลากรในโรงเรียนดานระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาและการดำเนินการพัฒนางานดานวิชาการของโรงเรียนในสังกัด เพ่ือรองรับการประเมินจาก



 
 

หนวยงานที่เก่ียวของทุกภาคสวน 

               2.2.4 เพื่อใหสำนักงานเขตพื้นที่ฯ มีวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ ( Best Practice ) ดานการนเิทศ 

ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาที่เปนแบบอยางและเผยแพรได 

2.3  เปาหมาย 

  2.3.1 เชิงปริมาณ 

          1. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด   

 2. สถานศกึษาในสังกัด   จำนวน 221 แหง                    
  

                    2.3.2 เชิงคุณภาพ 

                               2.3.2.1 ผูบริหารการศึกษาและศึกษานิเทศกจำนวน 58 คนไดรับการพัฒนาสัมมนา

เพื่อการวิจัยและพัฒนารูปแบบการนิเทศที่เอ้ือตอการยกระดับพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางนอย 2 วัน 

                              2.3.3.2 โรงเรยีนในสังกัดทุกแหงไดรับการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัด

การศึกษาอยางนอย 1 ครั้ง/ภาคเรียน 2 ครั้ง / ปการศึกษา 

                            2.3.3.3 โรงเรยีนในสังกัดทุกแหงท่ีดำเนินงานตามนโยบายและโครงการตาง ๆ ไดรับ

การนิเทศติดตามอยางนอย 2 ครั้ง/ภาคเรียน 

2.4  ผลผลิต ผลลัพธ และดัชนีช้ีวัดความสำเร็จ 

2.4.1 ผลผลิต (Output) 

1) สพป.มหาสารคาม เขต 2 มีแผนการนิเทศแบบบูรณาการที่เกิดจากกระบวนการมีสวนรวม

ที่สอดคลองกับนโยบายของหนวยงานท่ีเก่ียวของทุกระดบั 

  2) ขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาไดรบัการนเิทศติตดามจากตนสังกัด อยางนอย

ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

                    3) สถานศึกษาในสังกัดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมขึ้น  

   2.4.2 ผลลัพธ (Outcome) 

                     1) สพป.มหาสารคาม เขต 2 มีผลการขับเคลื่อนตามนโยบายในระดับท่ีดี 

  2) บุคลากรทางการศึกษาและครูสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

                     3) นักเรียนในสังกัด สพป.มค 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมขึ้น 
 

   2.5  ดัชนีช้ีวัดความสำเร็จ (KPIs) 

    2.5.1   เชิงปริมาณ 

                                1) รอยละ 100 ของโรงเรยีนในสังกัด จำนวน 221 แหง ไดรับการนเิทศ ติดตาม 

ดานระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการดำเนินการพัฒนางานดานวิชาการของโรงเรียนใน



 
 

สังกัด เพ่ือรองรับการประเมินจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของทุกสวน จำนวนไมนอยกวา 3 ครั้ง / ภาคเรียน 

                      2) รอยละ 100 ของโรงเรยีนในสังกัด ไดรับการนิเทศ ตามจุดเนน และนโยบาย

หนวยงานตนสังกัด อยางนอยภาคเรียนละ 2 ครั้ง 

                              3) รอยละ 100 ผูบรหิารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการนิเทศ

และมีความพึงพอใจในการไดรับการนิเทศในระดับดี 

                              4) รอยละ 100 ของผูบริหารสถานศึกษากลุมเปาหมายเขาใจระบบการนิเทศและ

สามารถนำความรูที่ไดไปดำเนินการนิเทศไดอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

                             5) สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฯ มีวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ ( Best Practice ) ดานการ

นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาท่ีเปนแบบอยางได 

               2.5.2  เชิงคุณภาพ 

                               1) สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 221 แหง มีการดำเนินการตามระบบการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาและการดำเนินการพัฒนางานดานวิชาการของโรงเรยีนในสังกัด เพ่ือรองรับการ

ประเมนิจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

                                 2) สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 221 แหง มีการดำเนินการพัฒนาคุณภาพบุคลากร

และผูเรยีนตามจุดเนน นโยบาย และกลยุทธของหนวยงานตนสังกัด 

                                3) ผูรับการนิเทศมีความพึงพอใจในการไดรับการนิเทศในระดับดีมาก 

                                4) ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดมีความรู ความเขาใจในระบบการนิเทศและ

สามารถนำความรูที่ไดไปดำเนินการนิเทศไดอยางเปนระบบและตอเนื่องสามารถถายทอดความรูได 

                                5) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ มีวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ ( Best Practice ) ดานการ

นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาที่เปนแบบอยางและเผยแพรได 

      2.6  ผลที่คาดวาจะได 

                      1. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 มีการ

ดำเนินการตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการดำเนินการพัฒนางานดานวิชาการของ

โรงเรียนในสังกัด เพื่อรองรับการประเมินจากหนวยงานที่เก่ียวของทุกภาคสวน 

                       2. ผูรับการนิเทศมีความพึงพอใจในการไดรบัการนิเทศอยูในระดับดีมาก และสามารถนำ

ผลการนิเทศไปใชเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษาและการจัดการเรยีนรู 

                       3. ผูบริหารสถานศึกษากลุมเปาหมายเขาใจระบบการนิเทศและสามารถนำความรูที่ไดไป

ดำเนินการนิเทศไดอยางเปนระบบและตอเน่ืองสามารถนำไปถายทอดองคความรูได 



 
 

                       4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ มีวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ ( Best Practice ) ดานการนิเทศ 

ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาที่เปนแบบอยางและเผยแพรได 

 2.7  กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 

                    นักเรียน ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 

 2.8 ระยะเวลาดำเนินโครงการ   ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินงบประมาณ 

วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ 17 0,000 บาท 

2.9.1 กิจกรรมและการดำเนินการ 
 

ท่ี กจิกรรมและการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผูรับผิดชอบ สถานที่ 
1. ศึกษานิเทศก สพป.มหาสารคาม เขต 2 

วิเคราะหผลงานทดสอบของสถานศึกษา

ในปงบประมาณทีผานมาพรอมทั้งจัดทำ

เครื่องมือในการยกระดับคุณภาพผูเรียน 

ตุลาคม - พฤศจิกายน 

2564 

กลุมนิเทศ ติดตสาม

และประเมินผลการ

จัดการศึกษา  

สพป.

มหาสารคาม 

เขต 2 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการสรางการเครื่องมือ

นิเทศเพ่ือพัฒนาการบริหารองคกรสู

ความเปนเลิศ 

ธันวาคม 2564 กลุมนิเทศ ติดตสาม

และประเมินผลการ

จัดการศึกษา  

สพป.

มหาสารคาม 

เขต 2 

3. ประชุมชี้แจงแนวปฏบัิตกิอนท่ีจะออก

นิเทศเตม็พ้ืนท่ี  

มกราคม 

2565 

กลุมนิเทศ ติดตามฯ สพป.มค.2 

4. การนเิทศเพ่ือพัฒนาการบริหารองคกรสู

ความเปนเลิศ ดวยกระบวนการนิเทศ 

มกราคม - กรกฎาคม 

2565  

กลุมนิเทศ ติดตามฯ สถานศึกษาใน

สังกัด สพป.มค.2 

5. เผยแพรประชาสัมพันธใหสถานศึกษา

และสาธารณชน 

สงิหาคม 

2565 

กลุมนิเทศ ติดตามฯ สพป.มค.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.9.2 รายละเอียดการใชงบประมาณ งบประมาณทั้งสิ้น 170,000 บาท โดยมีรายละเอียดการใชจาย ดังนี้  
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก รวม 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม งบประมาณ  

1  การประชุมเชิงปฏิบัติการ

โครงการนเิทศเพือ่พฒันาการ

บรหิารองคกรสูความเปนเลิศ 

ดวยกระบวนการนิเทศและยก

รางแผนนิเทศฯ ปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 

     

 1.1 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 

คณะกรรมการ จำนวน 60 คน ๆ 

ละ 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท รวมเปน

เงิน 

 

 

 

4,200 

    

4,200 

 1.2 คาอาหารกลางวัน จำนวน 

60 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 120 

บาท รวมเปนเงิน 

  

7,200 

    

7,200 

 1.3 คาวัสดุ คาจัดทำคูมือการ

อบรม รายงานผลโครงการฯ 

  

16,160 

    

16,160 

2 การประชุมช้ีแจงคณะกรรมการ

กอนออกนิเทศแบบบูรณาการ 

      

 2.1 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 

คณะกรรมการจำนวน 48 คน ๆ

ละ 1 มื้อ ๆ ละ 35 บาท เปนเงิน 

 

 

 

 

1,680 

    

1,680 

 2.2 คาอาหารกลางวัน จำนวน 

48 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 120 

บาท เปนเงนิ 

 

 

 

5,760 

    

5,760 

 2.3 คาเดินทางไปราชการของ

คณะกรรมการตามโครงการฯ 

ครัง้ท่ี 1 ครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3 

75,000     75,000 

3 การประชุมเชิงปฏิบัติการการ

พัฒนากระบวนการนิเทศภายใน 

( การนิเทศภายใน ) จำนวน 

221 คน ( กลุมเปาหมาย )  

      

 3.1 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม       



 
 

คณะกรรมการจำนวน 240 คน ๆ

ละ 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท เปนเงิน 

 

 

16,800 16,800 

 3.2 คาอาหารกลางวัน จำนวน 

240 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 120 

บาท เปนเงนิ 

 

 

 

28,800 

    

28,800 

 3.3 คาวิทยากร จำนวน 2 คน ๆ 

ละ 12 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 

รวมเปนเงิน 

14,400     14,400 

 รวมทั้งสิ้น 89,400 80,600    170,000 

(ขออนุมัติถัวจายทุกรายการ) 

 

 

2.9.3 แผนการใชจายเงินงบประมาณ (ไตรมาส) 

 

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 

1/2565 

ไตรมาสที่ 

2/2565 

ไตรมาสที่ 

3/2565 

ไตรมาสที่ 

4/2565 

1. ก ารป ระชุ ม เชิ งป ฏิ บั ติ ก า ร

โครงการนิ เทศ เพื่ อ พัฒ นาการ

บริหารองคกรสูความเปนเลิศ ดวย

กระบวนการนิเทศ 

21,400     

2. การประชุมชี้แจงคณะกรรมการ

กอนออกนิเทศดวยกระบวนการ

นิเทศ 

 51,160    

3.การประชุมเชิงปฏิบัติการการ

นิเทศภายในสถานศึกษา 

  97,440   

รวม 
21,400 51,160 97,440  170,000 

 

 

 

 

 

 



 
 

4. วิธีการบริหารจัดการหรือการดแูลบำรุงรักษาหรือขยายผลเมื่อโครงการแลวเสร็จ ใหเกิดความย่ังยืนของ

โครงการ 

          ผูมสีวนไดสวนเสยีในองคกร ประกอบดวย ผูบริหารการศกึษา ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครแูละ

บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดตองตระหนักและปฏิบัติหนาที่ของตนเองที่ไดรับมอบหมายอยางเต็ม

ความสามารถ และผูรับผิดชอบโครงการจะตองวิเคราะหและสังเคราะหผลการดำเนนิโครงการวาโครงการนั้น

บรรลุตามวัตถุประสงคหรือไมและมีจุดที่ควรพัฒนาอยางไรและนำไปปรับปรุง แกไข ในปงบประมาณถัดไป

พรอมทั้งมีการนำเสนอผลการดำเนินการดังกลาวตอผูบริหารระดับสงูและผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวนเพ่ือ

จะไดนำไปปรับปรุงแกไขในปงบประมาณถัดไป 



 

 

 

 

 

 

 

สวนที่ 4 

การขับเคลือ่นนโยบายสูการปฏิบัติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สวนที่ 4 

การขับเคล่ือนนโยบายสูการปฏิบัติ 
 

 แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 เปนเครื่องมือสำคัญในการปฏิบัติงานเพ่ือสงมอบ

ผลผลิตการใหบริการการศึกษาที่ เชื่อมโยงสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษา และหนวยงานที่ เก่ียวของ ในแตละ

ปงบประมาณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 จึงไดกำหนดกระบวนการนำแผน    

สูการปฏิบัติ และปจจัยความสำเร็จ ดังน้ี 

 4.1 การขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติ 

      (1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 กำหนดแนวทางการจัดสรร

งบประมาณปงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค  

กลยุทธและจุดเนน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งมีแผนงานโครงการของกลุมงานตาง ๆ  

ในสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  

     (2) งบประมาณดำเนินงานสำหรับสำนักเขตพ้ืนที่การศึกษาไดจัดสรรงบประมาณ ดังนี้ 

        2.1 งบประมาณตามความจำเปนพื้นฐาน เพื่อใชบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ท้ังน้ีไดพิจารณาจัดสรรตามเกณฑงบบริหารงานพ้ืนท่ีการศึกษา คาสาธารณูปโภค ระยะหางไกล และจัดสรรตาม

ภาระงาน ประกอบดวย เกณฑจำนวนนักเรียน ครู และโรงเรียนในสงักัด คุณภาพการบริหารการจัดการศึกษาของ

เขตพ้ืนที่การศึกษาจากจำนวนโรงเรียนที่ผานการประเมินภายนอก 

        2.2 งบประมาณเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เพ่ือใหสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ดำเนินการตามนโยบาย จุดเนนและตัวช้ีวัด ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาตามบริบทของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และดำเนินการพัฒนาองคความรูจาก Best Practice          

ท่ีปรากฏหรอืปฏิบัติแลวเปนเลิศและประสบความสำเร็จที่เปนรปูธรรมที่สามารถใหหนวยงาน/บุคลากรในสังกัด

และหนวยงานอ่ืน นำไปปรับใชหรือประยุกตใชเพ่ือใหการดำเนินงาน ผลงานประสบความเปนเลิศและเปนที่

ยอมรับ 

 

 การปจจัยความสำเร็จของการนำแผนสูการปฏิบัติ ดังน้ี 
 

 

 1. สื่อสารทิศทางองคกรทั้งวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค จุดเนนการพัฒนา และเปาหมายการ

ใหบรกิารหนวยงาน ใหบุคลากรทุกระดับรับรูและเขาใจตรงกันอยางทั่วถึง 

 2. การจัดสรรงบประมาณดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยางเพียงพอ 

 

 

 



 

 

 3. จัดโครงสราง กระบวนการทำงาน และมอบหมายผูรับผิดชอบปฏิบัติงาน ทั้งเจาภาพหลัก 

เจาภาพรอง และผูสนับสนุน พรอมกำหนดบทบาทความรับผิดชอบอยางชัดเจน 

 4. วิเคราะหเปรียบเทียบสภาพปจจุบัน และเปาหมายตามนโยบาย เพื่อกำหนดกลยุทธและจัดทำ

แผนปฏิบัติงานใหบรรลุตามเปาหมายวัตถุประสงค 

 5. ดำเนินงาน กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด 

 6. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อใหการนำกลยุทธสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมโดย

ติดตามความกาวหนาประจำป การประเมินผลระยะครึ่งป และการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปงบประมาณ 

 7. สรางกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจำป        

สู สาธารณชนและหนวยงานที่เก่ียวของ 

 

4.2 แนวทางในการบริหารแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2565 

   ในปงบประมาณ 2565 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 จะใช

แผนปฏิบัติการเปนเครื่องมือในการดำเนินงานระดับสำนักงาน เรียกวา แผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ  

พ.ศ 2565 ระดับโรงเรียน เรียกวา แผนปฏิบัติการ ประจำปการศกึษา 2564 โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน 3 

ขั้นตอน คือ ตามแนวคิด PIE MODEL 

1) การวางแผน (planning) เปนการดำเนินงานอยางเปนระบบ คือ  

     1.1 กำหนดผลงานที่ตองการ (Output หรือ Objective) ใหชดัเจน 

     1.2 คดิเคาโครงการทำงานอยางเปนระบบ 

     1.3 กำหนดกิจกรรม (Activity) การปฏิบัติตามลำดับและกำหนดใหมีผูรับผิดชอบ 

     1.4 คดิงบประมาณ/สิ่งที่เปนคาใชจายที่ตองใช 

          2) การนำแผนฯไปปฏิบัติ (implementing)คอื 

     2.1 มอบหมายการปฏิบัติแกผูที่ไดกำหนดไวใหรับผิดชอบ 

     2.2 เตรียมการปฏิบัติ 

     2.3 ลงมือปฏิบัติหรือดำเนินการ 

     2.4 ตดิตาม กำกับ ดูแล และชวยเหลือใหปฏิบัติใหได 

       3) การติดตาม กำกับ และประเมินผล (Evaluating) คือ 

     3.1 ตรวจสอบดูวามีการปฏิบัติหรือดูวามีการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไวหรือไม 

     3.2 ตรวจสอบดูวาผลงานเปนไปตามที่กำหนดไวหรือไม 

     3.3 พิจารณาปญหาและอุปสรรคท่ีตองการ การแกไขปรับปรุง 

     3.4 ดำเนินการแกไขปรับปรุง เพ่ือใหสามารถนำลงสูภาคปฏิบัตไิดจริง 

     3.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน 

 

 



 

4.3 แนวทางในการบริหารงบประมาณประจำป 2565 

       ในการบริหารแผนงานและงบประมาณ ปงบประมาณ 2565 ใหบรรลุกลยุทธและจุดเนนอยางมี

ประสิทธิภาพใหหนวยงานทุกระดับ ยึดหลัก 7 ประการสำคัญ ดังน้ี 

  1) ใหจายงบประมาณทุกรายการอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดตามวิสัยทัศน  กลยุทธ 

จุดเนนในการพัฒนาการศึกษา ปงบประมาณ 2565 ที่กำหนดไวและสอดคลองกับสภาพปญหา และความตองการ

ท่ีจะพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

  2) ถูกตองและสอดคลองกับเกณฑ เงื่อนไข ระเบียบกฎหมายที่กำหนด 

  3) ทันตามเวลาที่กำหนดไวในแตละ แผนงาน/งาน/โครงการ เนนเปนพิเศษสำหรบั 

งานหรือกิจกรรมรวมที่มีผลตอนักเรียน และการจัดกิจกรรมในการเรียนการสอนของโรงเรียน  โดยกำหนดให

เบิกจายงบประมาณใหเปนไปตามเกณฑที่กำหนดรายไตรมาส ดังนี้  
 

      3.1  ไตรมาสท่ี 1        เบิกจาย   40   % 

      3.2  ไตรมาสท่ี 2        เบิกจาย   20   % 

      3.3  ไตรมาสท่ี 3        เบิกจาย   20   % 

      3.4  ไตรมาสท่ี 4        เบิกจาย   20   % 

 

  4) ยึดประสิทธิภาพคุณภาพของงานทุกขั้นตอนในการดำเนินงานโปรงใสและถึงตัวนักเรียน 

(เอกสารนี้เปนเพียงผลการจัดสรรเทานั้น จะเบิกจายไดเมื่อไดรบัอนุมัติเงนิงวดแลวเทานั้น)   

  5) เนนกระจายอำนาจตามนโยบายรัฐบาล ใหถึงหนวยงานระดับปฏิบัติใหมากที่สุด โดยให 

ผูมีหนาที่ทุกฝายมีสวนรวมในการพัฒนานิเทศ กำกับ ตรวจสอบ ทุกระยะ เพื่อใหบรรลุ วิสัยทัศน กลยุทธ และจุดเนน

รวมกัน สามารถประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่องจนบรรลุเปาหมายที่กำหนดไว 

  6) ในการเบิกจายงบประมาณตามผลการจัดสรรงบประมาณ  ตามรายการ / โครงการขอให 

ระบุดวยวาขอเบิกจายงบประมาณจากรายการใด / โครงการใดและอยูในเอกสารแผนปฏิบัติการประจำป

งบประมาณ 2565 ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 หนาท่ีเทาไร ไดรับเงินงวดแลว

หรือยังดวย 

  7) การเบิกจายงบประมาณทุกหมวด/ทุกโครงการ/ทุกรายการ ใหกลุมบริหารการเงินและ

สินทรัพย  สรุปเสนอผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 2  ทราบทุกวันสิ้นสุดไตร

มาส  

 ท้ังนี้การบริหารงบประมาณใหคำนึงถึงความคุมคา คุมทุน ประหยัด และเกิดประโยชนตอผูเรียน 

สูงสุด สอดคลองกับกลยุทธ จุดเนนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และบูรณาการการ

ดำเนินงานใหสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยการดำเนินงานจักตองตาม

วัตถุประสงคของงบประมาณและระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณ การเงิน การคลัง 

 

 

 



 

4.4 ปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2565 

ตาราง 14  ปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลา  วิธีดำเนินการ (โดยยอ) 

1. แตงตั้งคณะกรรมการจัดทำราง

แผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ 

2565 

1-18 ต.ค.

64 

- (ราง) คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฝายอำนวยการ และ

ฝายจัดทำแผนฯ (ผอ.สพป. รอง ผอ.ผอ.กลุม/หนวย/

ศูนย)  

2. เตรียมการประชุมคณะกรรมการจัดทำ

รางแผน 

15-20ต.ค.

64 

1.จัดเตรยีมวาระการประชุม 

 - กรอบกิจกรรมที่ สพฐ.กำหนด 

 - กำหนดแนวทางการจัดทำโครงการ/กิจกรรม   

   ภายใตกรอบ กิจกรรม ที่สพฐ. กำหนด 

- กำหนดข้ันตอนวิธีการ และระยะเวลาเสนอ 

  โครงการ  

2. จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม 

3. ประชุมคณะกรรมการจัดทำรางแผนฯ  

ครั้งท่ี 1  

21-31 

ต.ค.64 

1.ดำเนินการดานธุรการ 

 -หนังสือเชิญประชุมพรอมคำสั่งแตงต้ังกรรมการ การขอ

อนุมัติการใชจายงบประมาณ เตรียมหองประชุมอุปกรณ 

เครื่องอำนวยความสะดวก อาหารวางและเครื่องดื่ม  

2. เสนอขอมูลการบริหารการจัดงบประมาณตาม

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 กรอบ

จุดเนน นโยบายที่เก่ียวของ ปงบประมาณ 2565 (ราง) 

กรอบแนวทาง ขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาจัดทำแผน

ฯ 

4. บุคลากรจัดทำโครงการ/กิจกรรม 1-30พ.ย.

64 

1.กลุม/หนวย/ศูนย ประชุมบุคลากรชี้แจงแนวทาง 

ขั้นตอน ในการเสนอโครงการ/กิจกรรมตามแผน ป 2565 

2.บุคลากร สพป.มหาสารคาม เขต 2 ศึกษาวิเคราะห

กรอบแนวทาง การกำหนดโครงการ ผลการดำเนินงาน 

ปญหาอุปสรรค ความจำเปน ความตองการในการ

ดำเนินงานตามบทบาทหนาที่ท่ีรับผิดชอบ และจัดทำ 

(ราง)โครงการ เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 

3.กลุม/หนวย/ศูนยฯพิจารณากลั่นกรองโครงการ และ

จัดทำแบบสรุป พรอมสำเนา (ราง) โครงการสงกลุม

นโยบายและแผน 

 



 

 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา  วิธีดำเนินการ (โดยยอ) 

5. กลุม/หนวย/ศูนย สง (ราง)โครงการ/

กิจกรรมถึงกลุมนโยบายและแผน 

30 พ.ย.64 1. กลุม/หนวย/ศูนย รวบรวมเอกสาร (ราง)

โครงการ กิจกรรม และจัดทำงบหนา พรอม File 

Word สงกลุมนโยบายและแผน  

2. ฝายเลขาฯ จัดทำบัญชีโครงการ กิจกรรมท่ี

กลุม/หนวย/ศูนยจัดสง 

    

6. เตรียมการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง

โครงการ 

1-15 

ธ.ค.64 

-จัดทำระเบียบวาระการประชุม 

-รายงานการประชุมครั้งท่ี 1 

-จัดเตรียมขอมูลจำนวนโครงการ กิจกรรม และ

งบประมาณที่กลุม/หนวย/ศนูยเสนอขอรับการ

สนับสนุน จำแนกตามความเหมาะสม 

-(ราง) แผนการใชจายงบประมาณ (งบประจำ) 

ประจำป 2565 

7. ประชุมคณะกรรมการจัดทำรางแผน  

ครั้งที่ 2 

15-30 ธ.ค.

64 

1.ดำเนินการดานธุรการ 

  -หนังสือเชิญประชุมพรอมคำสั่งแตงตั้งกรรมการ  

2.เสนอขอมูลโครงการที่กลุม/หนวย/ศูนยฯขอ

สนับสนุนงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำป

งบประมาณ 2565 ใหคณะกรรมการพิจารณาราย

โครงการ 

3.เสนอ(ราง)แผนการใชจายงบประมาณ(งบ

ประจำ) ประจำป 2565 

 

8. ปรับปรุงรายละเอียดโครงการที่ไดรบัการ

อนุมัติตามมติของคณะกรรมการจัดทำ

แผนฯ 

30 ธ.ค.64 1.แจงกลุม/หนวย/ศูนย 

  -บัญชีโครงการที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ 

  -มติขอเสนอแนะในการปรับปรุง/แกไขโครงการ/

กิจกรรม 

2. กลุม/หนวย/ศูนยปรับแกโครงการ/กิจกรรม

ตามมติคณะกรรมการจัดทำแผนฯ กำหนด 

3. กลุม/หนวย/ศูนยฯ สงเอกสารโครงการ/

กิจกรรม พรอม file ตามรูปแบบที่ฝายเลขาฯ 

กำหนดใหกลุมนโยบายและแผน   

 



 

 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลา  วิธีดำเนินการ (โดยยอ) 

9 เสนอ (ราง) แผนปฏิบัติการ ประจำป

งบประมาณ 2565 

ขอความเห็นชอบจาก กศจ. 

ม.ค.65 1.สำเนา (ราง) แผนปฏิบัตกิารฯ สำหรับผูเขา

ประชุม  

2.เสนอเรื่องเขาวาระการประชุมคณะกรรมการ

ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม  

10 นำแผนปฏิบัติการประจำป

งบประมาณ 2565 สูการปฏิบัติ 

ม.ค.65 แจงกลุม/หนวย/ศูนยดำเนินโครงการ กิจกรรม 

ตามแผนฯ 

11 ติดตามและรายงานผลการดำเนินการ

ตามแผนปฏิบัติการ 

ทุกรายไตรมาส  

ครั้งท่ี 1 

มี.ค.65 

ครั้งท่ี 2 

มิ.ย.65 

ครัง้ท่ี 3 

ก.ย.65 

1.กลุม/หนวย/ศูนยดำเนินโครงการ กิจกรรม

ตามระยะเวลาที่กำหนดไว 

2.กลุม/หนวย/ศูนย รายงานขอมูลการดำเนิน

โครงการ 

3.กลุมนโยบายและแผนสรุปขอมูลรายงาน

ผูเกี่ยวของในรูปแบบเอกสารและ/นำเขาวาระ

การประชุมผูบริหาร สพป.มหาสารคาม เขต 2  

12 รายงานผลการดำเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 

พ.ศ.2565 

ต.ค.64 -สรุปผลการดำเนินงานแตละโครงการ 

-จัดทำ (ราง) รายงานผลการดำเนินงาน 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เสนอ

ผูอำนวยการ สพป.มหาสารคาม เขต 2  

จัดทำรูปเลมเผยแพร 

 

4.5 การติดตามและประเมินผล   

              กลไกการกำกับ ติดตาม ประเมินผล เพื่อพัฒนาและปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติ

ราชการประจำป  ไดกำหนดไว  ดังนี้ 

  1)  กำกับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลในระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ (eMENSCR) 

ประจำปงบประมาณตามที่ระบุไวในโครงการของผูรับผิดชอบโดยตรง เรียกวา เปนขั้นตอนของการประเมินตนเอง 

  2)  กำกับ ติดตาม ประเมินผล โดยผูบรหิารของหนวยงานผูรับผิดชอบ 

  3)  กำกับ ติดตาม ประเมินผล โดยคณะกรรมการจัดทำรางแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ.

2565 

 

 

 



 

   หลังจากดำเนินการตามกระบวนการแลว ไดนำรางแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณพ.ศ. 2565

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ประชุมคณะกรรมการจัดทำรางแผนปฏิบัติการ

รวมกับคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา (กตปน.) เสนอแนะและใหความคิดเห็น เพ่ือปรับปรุง

แกไขเปนฉบับสมบูรณ จากนั้นนำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) พิจารณา

เห็นชอบ แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานสูสถานศึกษาใหเกิด

ประสิทธิภาพตอผูเรียนตอไป 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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คณะทำงาน 

 

 

ที่ปรึกษา 

 นายสุชาติ   พุทธลา          ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 

          นายไพทูรย   ชาวโพธิ์   รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 

 นายเอกศกัดิ์   จันทะกา   รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 

          นายวิทยา   นนทนภา        รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 

 

 

คณะทำงาน 

 นางสาวละมุล   อนุสัตย  ผูอำนวยการกลุมนโยบายและแผน   หัวหนาคณะทำงาน 

 นางสาวสายฝน   จุปะมัดตัง นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชำนาญการ   คณะทำงาน 

 นางสุกัลยา   ทับมะโรง  นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชำนาญการ   คณะทำงาน 

 นายภูตะวัน   วรนนัทการกิจ นกัวิเคราะหนโยบายและแผน ชำนาญการ   คณะทำงาน

 นางนันทรัตน  จันทเขต  นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ คณะทำงาน/เลขานุการ 

 จ.ส.อ.หญิงสุภานัน   โคตรธาดา เจาพนักงานธุรการ          คณะทำงาน/ผช.เลขานุการ 

 

ออกแบบปก 

 นายศักดา   ปาสานำ  ศึกษานิเทศกชำนาญการ 




