
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการก ากับ ติดตาม 

การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

รอบ 6 เดือน (1 ตลุาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มนโยบายและแผน 

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 



 

ค าน า 
  ตามที่ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ไดจัดทําแผนปฏิบัติการ  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีโครงการ/แผนงาน ไดแก นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย จํานวน  
3 โครงการ นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส จํานวน 1 โครงการ นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ จํานวน 12 โครงการ และ
นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ จํานวน 4 โครงการ รวมทั้งสิ้น 20 โครงการ ในกรอบวงเงินงบประมาณ 
2,000,000 บาท นั้น  

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ไดกําหนดแนวทางในการติดตาม 

และประเมินผลการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการ ประจําป งบประมาณ พ.ศ.2565 โดยไดสรุปผลการ
ดําเนินงานในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) มีผลการดําเนินงานตามเอกสารรายงานการ
กํากับ ติดตามการด่ําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน 

 

 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 

            เมษายน 2565   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 

เร่ือง                                                   หน้า 
          

ค าน า 
สารบัญ   

             
ส่วนที่ 1 รายงานผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

           รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 65)            2
      

ส่วนที่ 2 รายงานผลการดําเนินงานโครงการตามนโยบายเร่งด่วน (ตามท่อ) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

            รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 65)       

      
 

ภาคผนวก             29 

- หนังสือแจ้งการกํากับติดตามรายงานผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ  
   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 

 

 

นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย 

ที ่ โครงการ งบประมาณ เบิกจ่ายแล้ว ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 

 

 

 

 

 

  

การตรวจสอบภายใน 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

 

 

 

  

       

133,800  

 

 

 

 

 

  

 

74,927 

1. ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของส่วนราชการ(ตามนโยบายรัฐบาล) 
2. ตรวจสอบการดําเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 

3. ติดตามตรวจสอบรวมทั้งให้คําปรึกษาแนะนําการปฏิบัติงานแก่โรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 

4. ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี ของสํานักงานเขต
พ้ืนที่กลุ่มเป้าหมาย ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายที่ 12 และสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวน 2 แห่ง รวมทั้งให้คําปรึกษา
แนะนําด้านบัญชี การเงิน  

หน่วยตราวจสอบภายใน 

  - นายพชร พรหมจันทร์ 
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

 

นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 

ที ่ โครงการ งบประมาณ เบิกจ่ายแล้ว ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 

 

 

 

 

 

  

พัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สู่
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลขององค์กร 

 

 

  

       

293,060  

 

 

 

 

 

  

 

113,000 

 

กลุ่มพัฒนาครูฯ 

  - นางนันทเนตร  ปะวะเส 

ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ 

 

 

 

 
 

2 

 

 

 

พัฒนาคลังสื่อการเรียนรู้ 
Digital Online 

 

 

100,000 

 

 

 

4,980 1. ศึกษาปัญหาวิเคราะห์ความจําเป็นและความต้องการ 2. ประชุมเพ่ือพัฒนา
ครูให้มีความรู้ ในการจัดทําคลังสื่อการเรียนรู้  ในรูปแบบของ Digital Online 

3. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการเรียนรวม 4. 

สรุป รายงานผลการดําเนินงาน 

กลุ่มนิเทศติดตามฯ  
  - นายศักดา  ปาสานํา 

ศึกษานิเทศก์ 
 

 

 

 
 

 

 



 

นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 

ที ่ โครงการ งบประมาณ เบิกจ่ายแล้ว ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

3 

 

 

 

 

  

ส่งเสริมสนับสนุนและ
พัฒนาการจัดกิจกรรม
ลูกเสือ เนตรนารีและยุว
กาชาด สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 2  

       

100,000 

 

 

 

 

  

 

35,000 1. การจัดกิจกรรมวันสําคัญทางลูกเสือ -วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือ
แห่งชาติ -วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล ที่ 10 -วันสมเด็จ
พระมหาธีรราชเจ้า 2.การประชุมคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น 3.

การประชุมคณะกรรมการลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา 4.การฝึกอบรม
ทบทวนผู้กํากับลูกเสือ ประจําปี 2565 5. การฝึกอบรมทบทวน
ผู้อํานวยการลูกเสือโรงเรียน ประจําปี 2565  

กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษาฯ 

  - นางผ่องพรรณ ปักกาโล 

นักวิชาการศึกษา 

 

 
 

4 

 

 

 

พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
ที่ตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงศตวรรษท่ี 21 

50,000 

 

 

 

7,200 1. พัฒนาศักยภาพครู 2. ค้นหาแบบอย่างที่ดี (Best Practice) 3. สร้าง
ภาคีเครือข่ายการพัฒนา 4. สรุป /รายงานผลการดําเนินงาน 

 

 

กลุ่มนิเทศติดตามฯ  
 - น.ส.กาญจนา หนูผาสุข 

ศึกษานิเทศก์ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

นโยบายที่ 4  ด้านประสทิธิภาพ 

ที ่ โครงการ งบประมาณ เบิกจ่ายแล้ว ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 

 

 

 

 

 

 

 

  

นิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา
เพ่ือพัฒนาการบริหาร
องค์กรสู่ความเป็นเลิศ 

 

 

 

 

  

170,000  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

40,164 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. วิเคราะห์ผลงานทดสอบของสถานศึกษาในปีงบประมาณทีผ่านมาพร้อมทั้ง
จัดทําเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพผู้เรียน  
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการเครื่องมือนิเทศเพ่ือพัฒนาการบริหารองค์กรสู่
ความเป็นเลิศ  
3. ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติก่อนที่จะออกนิเทศเต็มพ้ืนที่  
4. การนิเทศเพ่ือพัฒนาการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ด้วยกระบวนการ
นิเทศ  
5. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาและสาธารณชน 

กลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผล 

   - นายณวัฒน์  จันทเขต 

ศึกษานิเทศก์ 
 

 

 

 

 

  

2 

 

 

 

 

พัฒนาระบบการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา 

 

 

150,000 

 

 

 

 

131,400 

 

 

 

 

 

1. จัดทําแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
2. ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.  
3. คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ดาํเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา  
4.สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน 

กลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผล 

   - นางกิตติภูมิ  สาชะรุง 
ศึกษานิเทศก์ 
 

 

 

 



 

 

นโยบายที่ 4  ด้านประสทิธิภาพ 
 

ที ่ โครงการ งบประมาณ เบิกจ่ายแล้ว ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

3 

 

 

 

 

  

พัฒนาประสิทธิภาพระบบการ
บริหารงานนโยบายและแผน 
สพป.มหาสารคาม เขต 2 

 

 

  

       

190,000 

 

 

 

  

 

94,810 

 

 

 

 

 

1. ประชุมจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพข้ันพ้ืนฐานการศึกษาและแผนปฏิบัติ
การประจําปี 2565  
2. การบริหารงานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามกลยุทธ์ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
3. การบริหารจัดการงบประมาณของ สพป.มค.2/โรงเรียนในสังกัด 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

กลุ่มนโยบายและแผน 

   - นางนันทรัตน์  จันทเขต 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 

 

  

4 

 

 

 

  

ส่งเสริมและพัฒนาการ
บริหารงานบุคคล 

 

 

  

    450,000 

 

 

 

  

161,142 

 

 

 

  

1. การประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตําแหน่งผู้อํานวยการ
โรงเรียนและรองผู้อํานวยการโรงเรียน 

2. การสรรหาและเลือกสรร-พนักงานราชการ 

3. การประเมินตัวชี้วัดการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4. การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ือประกอบการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน 

5. การวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหน่ง 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

นางรวิภา   กตารัตน ์

ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

 

 
 

 

 



 

สรุปผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 

 

  ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

      ได้รับจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (งบตามท่อ ตามนโยบายเร่งด่วน) 
 

1. ช่ือโครงการ การตรวจสอบภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2. กลุ่มงาน/ 
    ผู้รับผิดชอบโครงการ 

หน่วยตราวจสอบภายใน 

  - นายพชร พรหมจันทร์ 
3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ  1. เพ่ือให้กิจกรรมการตรวจสอบบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย สามารถชว่ยเหลือ สนับสนุน 

     การดําเนินงาน ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ให้บรรลุ  
     เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ        
 2. เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน ให้สามารถปฏิบัติงาน  
    ได้สําเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่กําหนด 

 3. เพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหน่วยรับตรวจในสังกัด การให้คําปรึกษา 
    ที่เพ่ิมคุณค่าในการปฏิบัติงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ หรือแนวทางในการปรับปรุง 
    แก้ไข การปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด 

 4. เพ่ือพัฒนาและสร้างความเข้มแข็ง ในการปฏิบัติงานตรวจสอบแก่ผู้ตรวจสอบภายใน  
    สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาให้มีประสิทธิภาพ สามารถสนับสนุน 

    การบริหารงานการเงิน การบัญชีของโรงเรียนในสังกัดให้มีระบบการควบคุม 

    การปฏิบัติงานที่เหมาะสม รัดกุมและปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 
5. เป้าหมาย 1. เพ่ือให้ส่วนราชการสามารถการควบคุมเงินที่อยูในความรับผิดชอบได้อย่างครบถ้วน 

   และถูกต้อง 

2. เพ่ือให้การจัดทําระบบบัญชีเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน 

3. เพ่ือให้ส่วนราชการมีการใช้จ่ายเงินเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเงินที่ได้รับจัดสรร 

6. ผลการด าเนินงานตามโครงการ 
    6.1 ผลการด าเนินงาน 

       เชิงปริมาณ  สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 จํานวน 40 แห่ง   

       เชิงคุณภาพ  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 และสถานศึกษาใน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ที่ได้รับการตรวจสอบภายในการใช้จ่ายเงินอุดหนุนและ
การควบคุมการเงิน บัญชี พัสดุ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในระดับผลสําเร็จ 

ร้อยละ 80 

 



 

    6.2 การประเมินผลการด าเนินงานโครงการ 
      6.2.1 ระยะเวลาดําเนินการ  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

( ) ตรงตามที่กําหนดในแผน  (   ) เร็วกว่าที่กําหนดในแผน  (   ) ช้ากว่าที่กําหนดในแผน 

      6.2.2 สถานที่ที่ใช้ดําเนินการมีความเหมาะสม 

( ) มาก                 (   ) ปานกลาง             (   ) น้อย 

      6.2.3 ความเหมาะสมของโครงการกับสภาพการดําเนินการจริง 

( ) เหมาะสม          (   ) ไม่เหมาะสม  เพราะ ........................................................................................  
      6.2.4 จํานวนเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการดําเนินการ 

( ) มีเพียงพอ          (   ) ไม่เพียงพอ อุปกรณ์ / เครื่องมือที่ขาด คือ........................................................  
      6.2.5 คุณภาพของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดําเนินการ 

() ดีมาก        (   ) พอใช้               (   ) ต้องปรับปรุง 

      6.2.6 จํานวนของบุคลากรหรือผู้ดําเนินงาน 

(  ) มากเกินไป    (   ) เพียงพอ         (  ) น้อยเกินไป 

      6.2.7 ความร่วมมือในการดําเนินการของผู้ร่วมงาน / ผู้เกี่ยวข้อง 

         () ได้รับความร่วมมือดีมาก    (   ) ได้รับความร่วมมือพอสมควร      (   ) ได้รับความร่วมมือน้อย 

 

7. งบประมาณ (   ) งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 133,800 บาท 

(   ) งบประมาณท่ีได้เบิกจ่ายจริง  74,927 บาท (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565) 
 

8. ความคาดหวังและประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการด าเนินงานโครงการ 
บุคลาคกรของหน่วยรับตรวจในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ปฏิบัติงานได้
ถูกต้องตามกําหมาย ระเบียบข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุม สามารถปฏิบัติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนด 

 

9. ปัญหาและอุปสรรค 

    เนื่องจากการสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ทําให้การปฏิบัติกงานไม่เป็นไปตามปฏิทินและ
แผนงานที่วางไว้ และบุคลากรมีน้อยไม่เพียงพอตามภาระงานตามอัตรากําลัง 
 

10. ข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงแก้ไข ส าหรับการด าเนินโครงการในปีต่อไป 

 

 

 



11. ภาพเหตุการณ์ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการ 
 

กิจกรรมการให้ค าแนะน าและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี 2565 

โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 

 
 

 



 

กิจกรรมการให้ค าแนะน าและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี 2565 

โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 

 

 
 



 

กิจกรรมการให้ค าแนะน าและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี 2565 

โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 

            

 
 



 

กิจกรรมการให้ค าแนะน าและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี 2565 

โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 

 
 

 

(ลงช่ือ)              อุบล มูลสมบัติ                ผู้รายงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                   (นางอุบล  มูลสมบัติ) 
 

(ลงช่ือ)          พชร  พรหมจันทร์                  ผู้อ านวยการกลุ่ม 

                            (นายพชร   พรหมจันทร์) 



สรุปผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 

 

  ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

      ได้รับจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (งบตามท่อ ตามนโยบายเร่งด่วน) 
 

1. ชื่อโครงการ นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 

2. กลุ่มงาน/ 
    ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 

   นายณวัฒน์  จันทเขต 

3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือพัฒนารูปแบบการนิเทศของศึกษานิเทศก์เพ่ือเปลี่ยนบทบาทจากครูผู้สอนเป็นโค้ช 

2. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหารครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถในการบริหารและการ 

จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรในโรงเรียนด้านระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและการดําเนินการพัฒนางานด้านวิชาการของโรงเรียนในสังกัด เพ่ือรองรับการ
ประเมินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 

4. เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่ฯ มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ( Best Practice ) ด้านการนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาที่เป็นแบบอย่างและเผยแพร่ได้ 

5.เป้าหมาย 1  เชิงปริมาณ รวมทั้งสิ้น  60 คน 

1. ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา จํานวน 16 คน 

2. เลขานุการประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา จํานวน 16 คน 

3. คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. จาํนวน 6 คน 

4. ศึกษานิเทศก์ จํานวน 14 คน 

5. ผู้บริหารการศึกษา  จํานวน 3 คน  
6. บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน จํานวน 5 คน  
     

2 เชิงคุณภาพ 

    1. ผู้บริหารการศึกษาและศึกษานิเทศก์จํานวน 58 คนได้รับการพัฒนาสัมมนาเพ่ือการ
วิจัยและพัฒนารูปแบบการนิเทศที่เอ้ือต่อการยกระดับพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างน้อย 
2 วัน 

   2. โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งได้รับการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาอย่าง
น้อย 1 ครั้ง/ภาคเรียน 2 ครั้ง / ปีการศึกษา 

   3. โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งที่ดําเนินงานตามนโยบายและโครงการต่าง ๆ ได้รับการนิเทศ
ติดตามอย่างน้อย 1 ครั้ง / ภาคเรียน 

 



6. ผลกา6. ผลการด าเนินงานโครงการ 
 

    6.1 ผลการด าเนินงาน 

       เชิงปริมาณ 

       1) สพป.มหาสารคาม เขต 2 มีแผนการนิเทศแบบบูรณาการที่เกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมที่สอดคล้องกับนโยบาย
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 

      2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการนิเทศติตดามจากต้นสังกัด อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
      3) สถานศึกษาในสังกัดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมขึ้น  

       เชิงคุณภาพ 

       1) สพป.มหาสารคาม เขต 2 มีผลการขับเคลื่อนตามนโยบายในระดับที่ดี 
       2) บุคลากรทางการศึกษาและครูสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

       3) นักเรียนในสังกัด สพป.มค 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมข้ึน 

 

 

    6.2 การประเมินผลการด าเนินงานโครงการ 
      6.2.1 ระยะเวลาดําเนินการ  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

( ) ตรงตามที่กําหนดในแผน  (   ) เร็วกว่าที่กําหนดในแผน  (   ) ช้ากว่าที่กําหนดในแผน 

      6.2.2 สถานที่ที่ใช้ดําเนินการมีความเหมาะสม 

( ) มาก                 (   ) ปานกลาง             (   ) น้อย 

      6.2.3 ความเหมาะสมของโครงการกับสภาพการดําเนินการจริง 

( ) เหมาะสม          (   ) ไม่เหมาะสม  เพราะ ........................................................................................  
      6.2.4 จํานวนเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการดําเนินการ 

( ) มีเพียงพอ          (   ) ไม่เพียงพอ อุปกรณ์ / เครื่องมือที่ขาด คือ........................................................  
      6.2.5 คุณภาพของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดําเนินการ 

() ดีมาก        (   ) พอใช้               (   ) ต้องปรับปรุง 

      6.2.6 จํานวนของบุคลากรหรือผู้ดําเนินงาน 

(  ) มากเกินไป    ( ) เพียงพอ         (   ) น้อยเกินไป 

      6.2.7 ความร่วมมือในการดําเนินการของผู้ร่วมงาน / ผู้เกี่ยวข้อง 

         () ได้รับความร่วมมือดีมาก    (   ) ได้รับความร่วมมือพอสมควร      (   ) ได้รับความร่วมมือน้อย 

 

 

 

 



7. งบประมาณ (   ) งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 170,000 บาท 

(   ) งบประมาณท่ีได้เบิกจ่ายจริง 40,164 บาท (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565) 
 

 

8. ความคาดหวังและประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการด าเนินงานโครงการ 

  1. โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 มีการดําเนินการตามระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาและการดําเนินการพัฒนางานด้านวิชาการของโรงเรียนในสังกัด เพ่ือรองรับการประเมินจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 

  2. ผู้รับการนิเทศมีความพึงพอใจในการได้รับการนิเทศอยู่ในระดับดีมาก และสามารถนําผลการนิเทศไปใช้เพื่อการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ 
  3. ผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายเข้าใจระบบการนิเทศและสามารถนําความรู้ที่ได้ไปดําเนินการนิเทศได้อย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่องสามารถนําไปถ่ายทอดองค์ความรู้ได้ 
  4. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ( Best Practice ) ด้านการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษาท่ีเป็นแบบอย่างและเผยแพร่ได้ 

 

9. ปัญหาและอุปสรรค 

      เนื่องจากการสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ทําให้การปฏบิัติกงานไม่เป็นไปตามปฏิทินและ
แผนงานที่กําหนดไว้  
 

10. ข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงแก้ไข ส าหรับการด าเนินโครงการในปีต่อไป 

 

11. ภาพเหตุการณ์ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการ 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

การประชุมคณะกรรมการจัดท าเครื่องมือการนิเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2564 

ณ หอประชุม สพป.มหาสารคาม เขต 2 

 

 
 

 
 

 

             

  

 

 



 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

กิจกรรมการนิเทศสถานศึกษาในสังกัด ภาคเรียนที่ 1/2565 

สพป.มหาสารคาม เขต 2 

 

                  
 

 

 
 

 



 

 

(ลงช่ือ)          ณวัฒน์   จันทเขต                  ผู้รายงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ 

               ( นายณวัฒน์  จันทเขต ) 
 

 

(ลงช่ือ)           สุธีรา  ปะสังติโย                 ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามฯ 

                         ( นางสุธีรา   ปะสังติโย ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 

 

  ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

      ได้รับจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (งบตามท่อ ตามนโยบายเร่งด่วน) 
 

1. ช่ือโครงการ พัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารงานนโยบายและแผน สพป.มหาสารคาม เขต 2  
2. กลุ่มงาน/ 
    ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กลุ่มนโยบายและแผน 

นางนันทรัตน์  จันทเขต 

3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ   1. เพ่ือให้การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี มี
ประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์รวมทั้งเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
  2. เพ่ือพัฒนาระบบบริหารงานนโยบายและแผนให้มีประสิทธิภาพ สามารถส่งเสริม 
สนับสนุนและประสานงานในเชิงนโยบาย ให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเป็นไปตามนโยบาย
และมาตรฐานการศึกษาชาติ 
 3. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพโดยเน้นความ
โปร่งใส ทันสมัย ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

 4. เพ่ือการตรวจสอบ กํากับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณและผลการดําเนินงาน
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
เฉพาะรายการที่มีความเสี่ยงสูง วงเงิน 200,000 บาทข้ึนไป 

 5. เพ่ือการตรวจสอบ กํากับ ติดตามการบริหารงบประมาณงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
ทั่วไป เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนในสังกัด 

 6. เพ่ือติดตามการดําเนินงานการขับเคลื่อนกลยุทธ์ตามนโยบายของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 2565 

 7. เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานการขับเคลื่อนกลยุทธ์ตามนโยบายเพื่อรองรับการ
ประเมินผลของคณะกรรมการจากสพฐ. 
 8. เพ่ือนําผลการประเมินของคณะกรรมการปรับปรุงแก้ไขการขับเคลื่อนกลยุทธ์ 

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

        2) ประธานกลุ่มเครื่องข่ายพัฒนาฯ 16 กลุ่ม  จํานวน   16  คน 

        3) ผอ.กลุ่มและผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน    จํานวน   10  คน 

        4) ตัวแทนกลุ่ม                 จํานวน   25  คน 

                  5) ศึกษานิเทศก์ทุกคน    จํานวน   11  คน 



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

                 7) คณะทํางาน     จํานวน    6 คน 

2 เชิงคุณภาพ 

  1. สพป.มค.2 สามารถจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและแผนปฏิบัติการประจําปี 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  2. สพป.มค.2 สามารถบริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเกิด
ประโยชน์สูงสุด 

  3. สพป.มค.2สามารถจัดเก็บข้อมูลและรายงานผลการดําเนินงานตามกลยุทธ์ ได้ร้อยละ 
100 และทันตามระยะเวลา 

  4. สพป.มค.2สามารถรายงานการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ร้อยละ 100 และทันตาม
ระยะเวลา 

 

6. ผลการด าเนินงานตามโครงการ 

    6.1 ผลการด าเนินงาน 

       เชิงปริมาณ 

      1) สพป.มหาสารคาม เขต 2 มีแผนพัฒนา ฯ แผนปฏิบัติการประจําปี ที่สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทุกระดับ ตลอดจนมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนระดับที่ 1 แผนระดับท่ี 2 และแผนระดับท่ี 3 นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง
ด้านการศึกษา และนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตลอดจนนโยบายที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ตามหลักการ
ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) 
      2) สพป.มค.2และสถานศึกษาในสังกัด จํานวน 221 โรงเรียน เพ่ือการบริหารจัดการ สามารถบริหารงบประมาณได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 

     3) สพป.มค.2 และสถานศึกษาในสังกัด จํานวน 221 โรงเรียน สามารถรายงานข้อมูลผลการดําเนินงานได้ทันตามกําหนด 
ครบทุกโรงเรียนและได้รับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนครบถ้วน 

     4) ร้อยละ 80 ของข้อมูลการดําเนินงานตามกลยุทธ์ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 
2565 มีความถูกต้อง สมบูรณ์และครบถ้วน 

     5) ร้อยละ 80 ของการรายงานการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีความถูกต้อง สมบูรณ์และครบถ้วน 

 

       เชิงคุณภาพ 

       1) สพป.มหาสารคาม เขต 2 มีแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สามารถใช้เป็นเครื่องมือสําหรับการ
บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

       2) สพป.มค.2 สามารถบริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุด 

       3) สพป.มหาสารคาม เขต 2 สามารถขับเคลื่อนนโยบายทุกระดับสู่การปฏิบัติ 



       4) เพ่ือทราบผลความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานการดําเนินงานการขับเคลื่อนกลยุทธ์ตามนโยบายของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

    6.2 การประเมินผลการด าเนินงานโครงการ 
      6.2.1 ระยะเวลาดําเนินการ  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

( ) ตรงตามที่กําหนดในแผน  (   ) เร็วกว่าที่กําหนดในแผน  (   ) ช้ากว่าที่กําหนดในแผน 

      6.2.2 สถานที่ที่ใช้ดําเนินการมีความเหมาะสม 

( ) มาก                 (   ) ปานกลาง             (   ) น้อย 

      6.2.3 ความเหมาะสมของโครงการกับสภาพการดําเนินการจริง 

( ) เหมาะสม          (   ) ไม่เหมาะสม  เพราะ ........................................................................................  
      6.2.4 จํานวนเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการดําเนินการ 

( ) มีเพียงพอ          (   ) ไม่เพียงพอ อุปกรณ์ / เครื่องมือที่ขาด คือ........................................................ 
      6.2.5 คุณภาพของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดําเนินการ 

() ดีมาก        (   ) พอใช้               (   ) ต้องปรับปรุง 

      6.2.6 จํานวนของบุคลากรหรือผู้ดําเนินงาน 

(  ) มากเกินไป    ( ) เพียงพอ         (   ) น้อยเกินไป 

      6.2.7 ความร่วมมือในการดําเนินการของผู้ร่วมงาน / ผู้เกี่ยวข้อง 

         () ได้รับความร่วมมือดีมาก    (   ) ได้รับความร่วมมือพอสมควร      (   ) ได้รับความร่วมมือน้อย 

 

7. งบประมาณ (   ) งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  190,000 บาท 

(   ) งบประมาณท่ีได้เบิกจ่ายจริง  94,810 บาท (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565) 
8. ความคาดหวังและประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการด าเนินงานโครงการ 

       นักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 สามารถจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2565 ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ สามารถบริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุด สามารถบริหารงานการ
ติดตามและประเมินผลตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ c]tสถานศึกษาในสังกัด จํานวน 221 โรง มีความรู้ความเข้าใจใน
การดําเนินการ การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปี สถานศึกษาสามารถรายงานผลการดําเนินงาน
ผ่านระบบ e-MES ได้ตามกําหนดจัดทําคําขอตั้งงบประมาณได้ถูกต้องตรงตามความจําเป็นขาดแคลน และสามารถวาง
แผนการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

9. ปัญหาและอุปสรรค 

   การดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปี 2565 ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากต้นสังกัด ไม่สามารถดําเนินงาน
โครงการตามปฏิทินที่วางแผนไว้ได้เนื่องจากเกิดโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  



10. ข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงแก้ไข ส าหรับการด าเนินโครงการในปีต่อไป 

    ต้นสังกัดควรจัดสรรงบประมาณตามไตรมาส ไม่ใช่จัดสรรงบประมาณมาช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ 

 

11. ภาพเหตุการณ์ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการ 
 

ภาพการด าเนินกิจกรรม 
กิจกรรมที่ 1 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 

การประชุมชี้แจงการจัดท าโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2565 การน าเข้าและรายงานข้อมูลโครงการ 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR 

 

                      
 

               
           

 
 



 
 

ภาพการด าเนินกิจกรรม 
กิจกรรมที่ 2 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 

 

        จัดประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการ เพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ
พิจารณารายละเอียดร่างแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

  

 
 



 
ภาพการด าเนินกิจกรรม 

กิจกรรมที่ 3 เมื่อวันที่ 17 ธนัวาคม 2564 
การประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและจัดเรียงโครงการตามแผนปฏิบัติการ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

 
 
 
   



 

 

 

(ลงช่ือ)           นันทรัตน์  จันทเขต       ผู้รายงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ 

               ( นางนันทรัตน์  จันทเขต  ) 
 

 

(ลงช่ือ)              ละมุล  อนุสัตย์          ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

                         ( นางสาวละมุล   อนุสัตย์ ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 

 

  ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

      ได้รับจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (งบตามท่อ ตามนโยบายเร่งด่วน) 
 

1. ช่ือโครงการ พัฒนาคลังส่ือการเรียนรู้ (Digital Online) 
2. กลุ่มงาน/ 
    ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กลุ่มนิเทศฯ 

นายศักดิ์ดา  ปาสานํา 

3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทุนมนุษย์ 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ   1. เพ่ือพัฒนาคลังสื่อการเรียนรู้ Digital Online สําหรับโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  
  2. เพ่ือสนับสนุนให้ความช่วยเหลือหรือข้อแนะนํา  นิเทศ ติดตาม และประเมิลผลการใช้
คลังสื่อการเรียนรู้ Digital Online   

5.เป้าหมาย    1. นักเรียนที่ ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 

   2. ครูผู้สอนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 

   3. โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 

 

6. ผลการด าเนินงานตามโครงการ 

6.1 ผลการด าเนินงาน 

  เชิงปริมาณ 

   1. ครูและบุคลกรทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการ การจัดท า  รวบรวม  สื่อ ในรูปแบบDigital  

Online อย่างมีประสิทธิภาพ จ านวน 221 คน 

   2. โรงเรียนดําเนินการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการการศึกษา โดยใช้งานจากคลังสื่อเพ่ือการ
เรียนรู้ จํานวน 221 โรงเรียน 

   3. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีระบบคลังสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบ Digital Online และมีระบบการนิเทศ  ติดตาม
ประเมินผลการใช้คลังสื่อ Digital Online 

  เชิงคุณภาพ 

     1.  ครูและบุคลกรทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการ การจัดท า  รวบรวม  สื่อ ในรูปแบบDigital  

Online อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 80  
     2.  โรงเรียนดําเนินการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการการศึกษา โดยใช้งานจากคลังสื่อเพ่ือ
การเรียนรู้ ร้อยละ 80 

   3. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีระบบคลังสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบ Digital Online และมีระบบการนิเทศ  ติดตาม
ประเมินผลการใช้คลังสื่อ Digital Online 



 

    6.2 การประเมินผลการด าเนินงานโครงการ 
      6.2.1 ระยะเวลาดําเนินการ  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

( ) ตรงตามที่กําหนดในแผน  (   ) เร็วกว่าที่กําหนดในแผน  (   ) ช้ากว่าที่กําหนดในแผน 

      6.2.2 สถานที่ที่ใช้ดําเนินการมีความเหมาะสม 

( ) มาก                 (   ) ปานกลาง             (   ) น้อย 

      6.2.3 ความเหมาะสมของโครงการกับสภาพการดําเนินการจริง 

( ) เหมาะสม          (   ) ไม่เหมาะสม  เพราะ ........................................................................................  
      6.2.4 จํานวนเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการดําเนินการ 

( ) มีเพียงพอ          (   ) ไม่เพียงพอ อุปกรณ์ / เครื่องมือที่ขาด คือ........................................................ 
      6.2.5 คุณภาพของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดําเนินการ 

() ดีมาก        (   ) พอใช้               (   ) ต้องปรับปรุง 

      6.2.6 จํานวนของบุคลากรหรือผู้ดําเนินงาน 

(  ) มากเกินไป    ( ) เพียงพอ         (   ) น้อยเกินไป 

      6.2.7 ความร่วมมือในการดําเนินการของผู้ร่วมงาน / ผู้เกี่ยวข้อง 

         () ได้รับความร่วมมือดีมาก    (   ) ได้รับความร่วมมือพอสมควร      (   ) ได้รับความร่วมมือน้อย 

 

 

7. งบประมาณ (   ) งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 10,000 บาท 

(   ) งบประมาณท่ีได้เบิกจ่ายจริง  4,980 บาท (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565) 
8. ความคาดหวังและประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการด าเนินงานโครงการ 
   1. ครูและบุคลกรทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการ การจัดทํา  รวบรวม  สื่อ ในรูปแบบDigital  

Online อย่างมีประสิทธิภาพ 

   2. โรงเรียนดําเนินการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการการศึกษา โดยใช้งานจากคลังสื่อเพ่ือการ
เรียนรู้  
   3. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีระบบคลังสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบ Digital Online และมีระบบการนิเทศ  ติดตาม
ประเมินผลการใช้คลังสื่อ Digital Online 

 

9. ปัญหาและอุปสรรค 

    -ไม่มี- 
 

 

10. ข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงแก้ไข ส าหรับการด าเนินโครงการในปีต่อไป 

 



 

11. ภาพเหตุการณ์ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการ 

 

ภาพการด าเนินกิจกรรม 
โครงการคลังส่ือการเรียนรู้ (Digital Online)  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

    
           
 



 

 

(ลงช่ือ)         ศักดา   ปาสาน า         ผู้รายงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ 

               ( นายศักดา  ปาสาน า ) 
 

 

 

(ลงช่ือ)       สุธีรา   ปะสังติโย          ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 

                         ( นางสุธีรา   ปะสังติโย ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 

 

  ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

      ได้รับจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (งบตามท่อ ตามนโยบายเร่งด่วน) 
 

1. ช่ือโครงการ พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร 

2. กลุ่มงาน/ 
    ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

นางนันทเนตร    ปะวะเส 

3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ  1. เพ่ืออบรมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถในการ 

จัดการเรียนการสอนและการจัดการสอนแบบออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ มีสมรรถนะ
สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21             

 2. เพ่ืออบรมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถและ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีสมรรถนะสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
 3. เพ่ืออบรมและพัฒนาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 

ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตสํานึกในการเป็นข้าราชการที่ดีตาม
รอยพระยุคลบาท 

 4. เพ่ืออบรมและพัฒนาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
และมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

 5. เพ่ือพัฒนาเสริมสร้างขวัญ กําลังใจ และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

5.เป้าหมาย   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  จ านวน  2,000  คน   ประกอบด้วย 

       1. ผู้บริหารสถานศึกษา/คร ู            จํานวน    1,640    คน 

       2. ครูผู้ช่วย                      จํานวน        85    คน 

       3. ธุรการโรงเรียน               จํานวน      195    คน 

       4 บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ภายใน  สพป.มค.2  จําวน  80  คน 

 

6. ผลการด าเนินงานตามโครงการ 

6.1 ผลการด าเนินงาน 

 เชิงปริมาณ 

        1) ร้อยละ 90 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดการเรียนการสอนและการจัดการสอน 

แบบออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ มีสมรรถนะสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

2) ร้อยละ 90 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



และมีสมรรถนะสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21             

   3) ร้อยละ 90 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่น  

ในความถูกต้องชอบธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตสํานึกในการเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท 

              4) ร้อยละ 90 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

วิชาชีพและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

   5) ร้อยละ 90 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เกิดขวัญ  
กําลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

 

 เชิงคุณภาพ 

        1) ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและ 

การจัดการสอนแบบออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ มีสมรรถนะสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

              2) ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีสมรรถนะสอดคล้องกับการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 

  3) ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณธรรม จรยิธรรม ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม 

เป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตสํานึกในการเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท 

           4) ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

5) ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเกิดขวัญ กําลังใจ ในการปฏิบัติ 
หน้าที่ราชการ 

 

    6.2 การประเมินผลการด าเนินงานโครงการ 
      6.2.1 ระยะเวลาดําเนินการ  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

( ) ตรงตามที่กําหนดในแผน  (   ) เร็วกว่าที่กําหนดในแผน  (   ) ช้ากว่าที่กําหนดในแผน 

      6.2.2 สถานที่ที่ใช้ดําเนินการมีความเหมาะสม 

( ) มาก                 (   ) ปานกลาง             (   ) น้อย 

      6.2.3 ความเหมาะสมของโครงการกับสภาพการดําเนินการจริง 

( ) เหมาะสม          (   ) ไม่เหมาะสม  เพราะ ........................................................................................  
      6.2.4 จํานวนเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการดําเนินการ 

( ) มีเพียงพอ          (   ) ไม่เพียงพอ อุปกรณ์ / เครื่องมือที่ขาด คือ........................................................  
      6.2.5 คุณภาพของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดําเนินการ 

() ดีมาก        (   ) พอใช้               (   ) ต้องปรับปรุง 

      6.2.6 จํานวนของบุคลากรหรือผู้ดําเนินงาน 

(  ) มากเกินไป    ( ) เพียงพอ         (   ) น้อยเกินไป 

      6.2.7 ความร่วมมือในการดําเนินการของผู้ร่วมงาน / ผู้เกี่ยวข้อง 

         () ได้รับความร่วมมือดีมาก    (   ) ได้รับความร่วมมือพอสมควร      (   ) ได้รับความร่วมมือน้อย 



 

7. งบประมาณ (   ) งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 293,060 บาท 

(   ) งบประมาณท่ีได้เบิกจ่ายจริง  113,0000 บาท (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565) 
8. ความคาดหวังและประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการด าเนินงานโครงการ 
          1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการ 

จัดการสอนแบบออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ มีสมรรถนะสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีสมรรถนะสอดคล้องกับการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 

          3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตสํานึก
ในการเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท 

          4. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและ  มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

          5. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เกิดขวัญ กําลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

9. ปัญหาและอุปสรรค 

    -ไม่มี- 
 

 

10. ข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงแก้ไข ส าหรับการด าเนินโครงการในปีต่อไป 

 

 

 

 

11. ภาพเหตุการณ์ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภาพการด าเนินกิจกรรม 

โครงการ พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร 

กิจกรรม : หลักสูตร “ฐานสมรรถนะ” และรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  
ด้วยระบบ onsite และระบบ online 

ระหว่างวันที่ 2 – 3 พฤษภาคม 2565 

 

        
       



 

ภาพการด าเนินกิจกรรม 
โครงการ พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร 

ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2565 
 

                                     
 

 

 

(ลงช่ือ)           อรุณนี   ศรีเจริญ      ผู้รายงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ 

             ( นางสาวอรุณนี  ศรีเจริญ ) 
 

 

 

         (ลงชื่อ)       นันทเนคร   ปะวะเส     ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

                     ( นางนันทเนตร   ปะวะเส ) 
 



สรุปผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 

 

  ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

      ได้รับจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (งบตามท่อ ตามนโยบายเร่งด่วน) 
 

1. ช่ือโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานบุคคล 

2. กลุ่มงาน/ 
    ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

    นางรวิภา   กตารัตน ์

3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือให้การบริหารงานบุคคล  ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

มหาสารคาม เขต 2 และสถานศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีความถูกต้อง รวดเร็ว  
โปร่งใส เป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล 

 2. เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ได้รับการประเมินตามสมรรถนะของสายงาน  และ
มาตรฐานตําแหน่ง 
 3. เพ่ือให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต ๒ และสถานศึกษา  
มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง ปฏิบัติตามหน้าที่ ตามกรอบ
อัตรากําลัง  และตามความต้องการอย่างเหมาะสม 

 4. เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ตาม
ผลการประเมิน การปฏิบัติงาน  

5.เป้าหมาย 1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  

2. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสอนตรงตาม
สาขาวิชาเอก 

 

6. ผลการด าเนินงานตามโครงการ 

    6.1 ผลการด าเนินงาน 

       เชิงปริมาณ 

        1. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  ๒  และสถานศึกษาในสังกัด มีหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติ   
ในการบริหารทรัพยากรบุคคลในทิศทางเดียวกัน 

        2. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต ๒ มีข้อมูลพ้ืนฐานในการบริหาร-งานบุคคลที่ครบถ้วน 
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  



        3. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต ๒  และสถานศึกษามีอัตรากําลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างตามความขาดแคลน  และความต้องการอย่างเหมาะสม 

        4. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต ๒  และ
สถานศึกษาทุกคน ได้รับการเลื่อนเงินเดือนตามผลการปฏิบัติงาน  
 

       เชิงคุณภาพ 

             1. สพป.มหาสารคาม เขต 2 สามารถบริหารอัตรากําลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลสถานศึกษาในสังกัดมีร้อยละ
ความขาดแคลนอัตรากําลังต่ํากว่าร้อยละ 25 

             2. สพป.มหาสารคาม เขต 2 บริหารอัตรากําลังและแก้ปัญหาการขาดอัตรากําลังในสาขาวิชาที่ขาดแคลน  
ได้ร้อยละ 80 

             3. ร้อยละ 100 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนตามผลการ
ปฏิบัติงาน  

 

    6.2 การประเมินผลการด าเนินงานโครงการ 
      6.2.1 ระยะเวลาดําเนินการ  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

( ) ตรงตามที่กําหนดในแผน  (   ) เร็วกว่าที่กําหนดในแผน  (   ) ช้ากว่าที่กําหนดในแผน 

      6.2.2 สถานที่ที่ใช้ดําเนินการมีความเหมาะสม 

( ) มาก                 (   ) ปานกลาง             (   ) น้อย 

      6.2.3 ความเหมาะสมของโครงการกับสภาพการดําเนินการจริง 

( ) เหมาะสม          (   ) ไม่เหมาะสม  เพราะ ........................................................................................  
      6.2.4 จํานวนเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการดําเนินการ 

( ) มีเพียงพอ          (   ) ไม่เพียงพอ อุปกรณ์ / เครื่องมือที่ขาด คือ........................................................  
      6.2.5 คุณภาพของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดําเนินการ 

() ดีมาก        (   ) พอใช้               (   ) ต้องปรับปรุง 

      6.2.6 จํานวนของบุคลากรหรือผู้ดําเนินงาน 

(  ) มากเกินไป    ( ) เพียงพอ         (   ) น้อยเกินไป 

      6.2.7 ความร่วมมือในการดําเนินการของผู้ร่วมงาน / ผู้เกี่ยวข้อง 

         () ได้รับความร่วมมือดีมาก    (   ) ได้รับความร่วมมือพอสมควร      (   ) ได้รับความร่วมมือน้อย 

 

7. งบประมาณ (   ) งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  450,000 บาท 

(   ) งบประมาณท่ีได้เบิกจ่ายจริง  161,142 บาท (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565) 
8. ความคาดหวังและประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการด าเนินงานโครงการ 
    1. การบริหารงานบุคคล  ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 2  และสถานศึกษาเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน  มีความถูกต้อง  รวดเร็ว  โปร่งใส  เป็นธรรม 



     2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และลูกจ้างของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต  
2  และสถานศึกษา มีศักยภาพและมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน 

    3. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  และสถานศึกษา   
มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง  ปฏิบัติหน้าที่ตามอัตรากําลัง  และตามความต้องการอย่างเหมาะสม 

        4. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 บริหารอัตรากําลังและแก้ปัญหาการขาดอัตรากําลังใน
สาขาที่ขาดแคลนได้ร้อยละ  80 

     5. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนทุกคน 

9. ปัญหาและอุปสรรค 

 

10. ข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงแก้ไข ส าหรับการด าเนินโครงการในปีต่อไป 

 

 

11. ภาพเหตุการณ์ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการ 

 

                                   กิจกรรมการลงนามข้อตกลงในการพัฒนางานระหว่าง  
                        ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 2 และ ผู้อ านวยการโรงเรียนในสังกัด 

 

              
 



 

  

       
   

 

 

(ลงช่ือ)           รัตนชัย  ทับมะโรง          ผู้รายงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ 

               ( นายรัตนชัย  ทับมะโรง ) 
 

 

(ลงช่ือ)        รวิภา  กตารัตน์                 ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

                         ( นางรวิภา   กตารัตน์ ) 
 

 

 

 

 

 



สรุปผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 

 

  ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

      ได้รับจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (งบตามท่อ ตามนโยบายเร่งด่วน) 
 

1. ช่ือโครงการ ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด 

2. กลุ่มงาน/ 
    ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

นางผ่องพรรณ   ปักกาโล    
3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ    1. เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมการฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ให้มีคุณลักษณะ

ตามวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ 
   2. เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ให้
ก้าวสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและทักษะในระดับภูมิภาคและระดับชาติ 
   3. เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี และยุว
กาชาด ให้สามารถจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

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

   2. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ในสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 2 
จํานวน 221 โรงเรียน  

 

6. ผลการด าเนินงานตามโครงการ 

    6.1 ผลการด าเนินงาน 

       เชิงปริมาณ 

    1. ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ในสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 2 จํานวน 221 โรงเรียนมีคุณลักษณะตาม
วัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ ก้าวเข้าสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและทักษะในระดับภูมิภาคและระดับชาติ สามารถ
พัฒนากิจการลูกเสือ เนตรนารีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    2. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ในสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 2 จํานวน 221 โรงเรียน มีคุณลักษณะ
ตามวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ ก้าวเข้าสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและทักษะในระดับภูมิภาคและระดับชาติ 
สามารถพัฒนากิจการลูกเสือ เนตรนารีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

       เชิงคุณภาพ 

   1. ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ในสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 2 มีคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือ
แห่งชาติ ก้าวเข้าสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและทักษะในระดับภูมิภาคและระดับชาติ 



   2. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ในสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 2 สามารถพัฒนากิจการลูกเสือ เนตร
นารีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

    6.2 การประเมินผลการด าเนินงานโครงการ 
      6.2.1 ระยะเวลาดําเนินการ  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

( ) ตรงตามที่กําหนดในแผน  (   ) เร็วกว่าที่กําหนดในแผน  (   ) ช้ากว่าที่กําหนดในแผน 

      6.2.2 สถานที่ที่ใช้ดําเนินการมีความเหมาะสม 

( ) มาก                 (   ) ปานกลาง             (   ) น้อย 

      6.2.3 ความเหมาะสมของโครงการกับสภาพการดําเนินการจริง 

( ) เหมาะสม          (   ) ไม่เหมาะสม  เพราะ ........................................................................................  
      6.2.4 จํานวนเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการดําเนินการ 

( ) มีเพียงพอ          (   ) ไม่เพียงพอ อุปกรณ์ / เครื่องมือที่ขาด คือ........................................................  
      6.2.5 คุณภาพของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดําเนินการ 

() ดีมาก        (   ) พอใช้               (   ) ต้องปรับปรุง 

      6.2.6 จํานวนของบุคลากรหรือผู้ดําเนินงาน 

(  ) มากเกินไป    ( ) เพียงพอ         (   ) น้อยเกินไป 

      6.2.7 ความร่วมมือในการดําเนินการของผู้ร่วมงาน / ผู้เกี่ยวข้อง 

         () ได้รับความร่วมมือดีมาก    (   ) ได้รับความร่วมมือพอสมควร      (   ) ได้รับความร่วมมือน้อย 

 

7. งบประมาณ (   ) งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  100,000 บาท 

(   ) งบประมาณท่ีได้เบิกจ่ายจริง  30,500 บาท (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565) 
8. ความคาดหวังและประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการด าเนินงานโครงการ 
     1. ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาดมีคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ   

     2. ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาดก้าวสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและทักษะในระดับภูมิภาคและระดับชาติ 
     3. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาดสามารถพัฒนากิจการลูกเสือ เนตรนารีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

9. ปัญหาและอุปสรรค 

 

 

 

10. ข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงแก้ไข ส าหรับการด าเนินโครงการในปีต่อไป 

 

 

 



11. ภาพเหตุการณ์ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการ 

 

                                     กิจกรรมการลงนามข้อตกลงในการพัฒนางานระหว่าง  
                                ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 2 และ ผู้อ านวยการโรงเรียนในสังกัด 

 

 
    
            



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

(ลงช่ือ)      ผ่องพรรณ   ปักกาโล           ผู้รายงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ 

              ( นางผ่องพรรณ   ปักกาโล ) 
 

 

(ลงช่ือ)      พิมพ์ลักษณ์  หม่องค ามี         ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

                       ( นางพิมพ์ลักษณ์   หม่องค ามี ) 



สรุปผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 

 

  ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

      ได้รับจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (งบตามท่อ ตามนโยบายเร่งด่วน) 
 

1. ช่ือโครงการ พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลง 
ศตวรรษท่ี 21 

2. กลุ่มงาน/ 
    ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

นางสาวกาญจนา  หนูผาสุข 

3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ    1. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะจําเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถคิดวิเคราะห์             

คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสารและทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล 

   2. เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่เทคนิค/วิธีการจัดการ
เรียนรู้  และนวัตกรรมในการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ในระดับชั้นเรียนที่
สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ตรงตามความต้องการและบริบทของสถานศึกษา 
   3. เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการดําเนินงานยกระดับคุณภาพการศึกษา และลดความ
เหลื่อมล้ําทางการศึกษา 

5.เป้าหมาย  

 

6. ผลการด าเนินงานตามโครงการ 

    6.1 ผลการด าเนินงาน 

       เชิงปริมาณ 

     1. โรงเรียนในกลุ่มเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 80 บรรลุเป้าหมายโครงการและตัวชี้วัดผลลัพธ์ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ    
     2. ครูผู้สอนในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

     3. ครูผู้สอนในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 80 มีเทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม สอดคล้องกับ
ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 

     4. นักเรียนในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะและทักษะทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 

 

       เชิงคุณภาพ 

     1. ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งตวรรษที่ 21 

      2. ครูผู้สอนมีเทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 



      3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย สามารถคิดวิเคราะห์ คิด
สร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล 

 

    6.2 การประเมินผลการด าเนินงานโครงการ 
      6.2.1 ระยะเวลาดําเนินการ  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

( ) ตรงตามที่กําหนดในแผน  (   ) เร็วกว่าที่กําหนดในแผน  (   ) ช้ากว่าที่กําหนดในแผน 

      6.2.2 สถานที่ที่ใช้ดําเนินการมีความเหมาะสม 

( ) มาก                 (   ) ปานกลาง             (   ) น้อย 

      6.2.3 ความเหมาะสมของโครงการกับสภาพการดําเนินการจริง 

( ) เหมาะสม          (   ) ไม่เหมาะสม  เพราะ ........................................................................................  
      6.2.4 จํานวนเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการดําเนินการ 

( ) มีเพียงพอ          (   ) ไม่เพียงพอ อุปกรณ์ / เครื่องมือที่ขาด คือ........................................................  
      6.2.5 คุณภาพของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดําเนินการ 

() ดีมาก        (   ) พอใช้               (   ) ต้องปรับปรุง 

      6.2.6 จํานวนของบุคลากรหรือผู้ดําเนินงาน 

(  ) มากเกินไป    ( ) เพียงพอ         (   ) น้อยเกินไป 

      6.2.7 ความร่วมมือในการดําเนินการของผู้ร่วมงาน / ผู้เกี่ยวข้อง 

         () ได้รับความร่วมมือดีมาก    (   ) ได้รับความร่วมมือพอสมควร      (   ) ได้รับความร่วมมือน้อย 

 

7. งบประมาณ (   ) งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  50,000 บาท 

(   ) งบประมาณท่ีได้เบิกจ่ายจริง  7,200 บาท (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565) 
8. ความคาดหวังและประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการด าเนินงานโครงการ 

9. ปัญหาและอุปสรรค 

 

 

 

10. ข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงแก้ไข ส าหรับการด าเนินโครงการในปีต่อไป 

 

 

 

11. ภาพเหตุการณ์ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการ 

 



 

              กิจกรรมการ “พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนอง 
การเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21” ระหว่างวันที่ 19 - 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น.  

รวมระยะเวลา 2 วัน ผ่านระบบออนไลน์ Google  Meet 

             
    

 
 

 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 
 

 

 

          (ลงชื่อ)       กาญจนา   หนูผาสุข            ผู้รายงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ 

               ( นางสาวกาญจนา   หนูผาสุข ) 
 

 

(ลงช่ือ)       สุธีรา   ปะสังติโย           ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

            ( นางสุธีรา   ปะสังติโย ) 



สรุปผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 

 

  ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

      ได้รับจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (งบตามท่อ ตามนโยบายเร่งด่วน) 
 

1. ช่ือโครงการ การพัฒนารูปแบบการดําเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหาสารคาม เขต 2 

2. กลุ่มงาน/ 
    ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

นางกิตติภูมิ สาชะรุง     
3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ    1. เพ่ือศึกษาสภาพและความต้องการในดําเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
มหาสารคาม เขต 2     
   2. เพ่ือพัฒนารูปแบบการดําเนินงานของ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.)  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหาสารคาม 
เขต 2                     

   3. เพ่ือประเมินรูปแบบการดําเนินงานของ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.)  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหาสารคาม 
เขต 2      

5.เป้าหมาย 1 เชิงปริมาณ  
  1) รายงานผลการศึกษาสภาพและความต้องการในดําเนินงานของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.)  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหาสารคาม เขต ๒    
 2) รูปแบบการดําเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.)  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหาสารคาม เขต 2 

ที่ชัดเจนในการดําเนินงานทุกโรงเรียนในสังกัด ๒๒๑ โรงเรียน 

 3) การประเมินรูปแบบการดําเนินงานของ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.)  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
มหาสารคาม เขต 2 ได้รับการประเมินผล ร้อยละ ๘๐    
2 เชิงคุณภาพ 

    1) ผลจากการศึกษาสภาพและความต้องการในดําเนินงานของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 



กำรศึกษำประถมศึกษำมหาสารคาม เขต ๒ สามารถนําไปพัฒนาการดําเนินงานในปีต่อไป
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

       2) รูปแบบการดําเนินงานของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา(ก.ต.ป.น.) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหาสารคาม เขต 2 มี
คุณภาพชัดเจนในการดําเนินงานทุกโรงเรียน   
      3) การประเมินรูปแบบการดําเนินงานของ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.)ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
มหาสารคาม เขต 2 มีมาตรฐาน เหมาะสมและเป็นไปได้ 

     ๔) โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 
มหาสารคาม เขต 2 จํานวน 221 แห่งได้รับการพัฒนา 

 

6. ผลการด าเนินงานตามโครงการ 

    6.1 ผลการด าเนินงาน 

       เชิงปริมาณ 

      1) มีการรายงานผลจากการศึกษาสภาพและความต้องการในดําเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ กำรศึกษำประถมศึกษำมหาสารคาม เขต ๒   

       2) มีรูปแบบการดําเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.) 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหาสารคาม เขต ๒  
      3) มีการรายงานผลการประเมินรูปแบบการดําเนินงานของ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา(ก.ต.ป.น.) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหาสารคาม เขต 2    
 

       เชิงคุณภาพ 

      1) ผลจากการศึกษาสภาพและความต้องการในดําเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา(ก.ต.ป.น.) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ กำรศึกษำประถมศึกษำมหาสารคาม เขต ๒ สามารถนําไปพัฒนาการดําเนินงานในปี
ต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     2) รูปแบบการดําเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.) 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหาสารคาม เขต 2 มีคุณภาพ ชัดเจนในการดําเนินงานทุกโรงเรียน   
     3) ผลการประเมินรูปแบบการดําเนินงานของ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา(ก.
ต.ป.น.) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหาสารคาม เขต 2 ที่ได้มาตรฐาน เหมาะสมและเป็นไปได้ สามารถนําผล
ไปประยุกต์ใช้ในงานอ่ืนๆได้ 
     ๔) โรงเรียนมีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามเป้าหมาย 

     ๕) โรงเรียนในสังกัด มีผลการดําเนินงานทั้ง 4 ด้านอย่างมีคุณภาพตามเป้าหมายที่กําหนด 

 

 



 

    6.2 การประเมินผลการด าเนินงานโครงการ 
      6.2.1 ระยะเวลาดําเนินการ  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

( ) ตรงตามที่กําหนดในแผน  (   ) เร็วกว่าที่กําหนดในแผน  (   ) ช้ากว่าที่กําหนดในแผน 

      6.2.2 สถานที่ที่ใช้ดําเนินการมีความเหมาะสม 

( ) มาก                 (   ) ปานกลาง             (   ) น้อย 

      6.2.3 ความเหมาะสมของโครงการกับสภาพการดําเนินการจริง 

( ) เหมาะสม          (   ) ไม่เหมาะสม  เพราะ ........................................................................................  
      6.2.4 จํานวนเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการดําเนินการ 

( ) มีเพียงพอ          (   ) ไม่เพียงพอ อุปกรณ์ / เครื่องมือที่ขาด คือ........................................................ 
      6.2.5 คุณภาพของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดําเนินการ 

() ดีมาก        (   ) พอใช้               (   ) ต้องปรับปรุง 

      6.2.6 จํานวนของบุคลากรหรือผู้ดําเนินงาน 

(  ) มากเกินไป    ( ) เพียงพอ         (   ) น้อยเกินไป 

      6.2.7 ความร่วมมือในการดําเนินการของผู้ร่วมงาน / ผู้เกี่ยวข้อง 

         () ได้รับความร่วมมือดีมาก    (   ) ได้รับความร่วมมือพอสมควร      (   ) ได้รับความร่วมมือน้อย 

 

7. งบประมาณ (   ) งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  150,000 บาท 

(   ) งบประมาณท่ีได้เบิกจ่ายจริง  131,400 บาท (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565) 
8. ความคาดหวังและประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการด าเนินงานโครงการ 

9. ปัญหาและอุปสรรค 

 

 

 

10. ข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงแก้ไข ส าหรับการด าเนินโครงการในปีต่อไป 

 

 

 

11. ภาพเหตุการณ์ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการ 

 

 

 

 



 

 

                          กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน คณะกรรมการด าเนินงานการขับเคลื่อน 

โครงการพัฒนารูปแบบการด าเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒  เมษายน  ๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 การศึกษาดูงาน คณะกรรมการด าเนินงานการขับเคลื่อน 

โครงการพัฒนารูปแบบการด าเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
ณ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา สพป.สระแก้ว ๒   

และ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒  เมษายน  ๒๕๖๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 



 
การประชุมขับเคลื่อนยกระดับพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมจากการด าเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
(ก.ต.ป.น.) ครั้งที่  ๓/ 256๕  วันที ่๑๒  พฤษภาคม  256๕ 

 
 

             
    
            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          (ลงชื่อ)          กิตติภูมิ   สาชะรุง       ผู้รายงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                   ( นางกิตติภูมิ   สาชะรุง ) 
 

(ลงช่ือ)       สุธีรา   ปะสังติโย         ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

             ( นางสุธีรา   ปะสังติโย ) 
 



สรุปผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 

 

           ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

       ได้รับจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (งบตามท่อ ตามนโยบายเร่งด่วน) 
 

1. ช่ือโครงการ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจ าปี 2565 

2. กลุ่มงาน/ 
    ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

นางสาวอัญณิช์ภา  บุตรศรี 
3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ   1. เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกัน และพัฒนาทักษะชีวิตให้กับนักเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมี 

ความตระหนักในเรื่องการป้องกันภัย และสามารถช่วยเหลือตนเองตลอดจนเอาตัวรอด 
และแก้ไขปัญหา หรือหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงเหล่านั้นได้ โดยผ่านกระบวนการค่ายทักษะ
ชีวิต 

   2. เพ่ือให้นักเรียนสามารถน าความรู้ ประสบการณ์จากการอบรมไปปรับใช้ในการ
ด ารงชีวิตร่วมกับชุมชน และสังคมได้อย่างปลอดภัย และมีความสุข  
   3. เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และความ
ตระหนักถึงภัยอันตราย และความเสี่ยงต่อปัญหายาเสพติด 

   4. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะชีวิตโดยการใช้กระบวนการของลูกเสือในการ
ป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด 

   5. เพ่ือให้หน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดมีความเข้มแข็ง
สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักเรียนในสังกัดได้ 
   6. เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง และฝึกหัดให้เยาวชนเป็นผู้ประพฤติดี และเป็นพลเมืองดี
ของชาติบ้านเมือง และพัฒนาตนเองให้สามารถป้องกันไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้ 

5.เป้าหมาย 1 เชิงปริมาณ  
 1. โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 

 2. นักเรียนในสังกัดทุกคน 

 3. นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจํานวน 48 โรงเรียน จํานวน 100 คน   
 4. ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด จากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  จํานวน 
240 คน  
2 เชิงคุณภาพ 

 1. ผู้เข้าร่วมการอบรมทุกคนมีทักษะชีวิตเกิดความตระหนักรู้มองเห็นคุณค่าของ
ตัวเองและผู้อ่ืน มีกระบวนการคิดวิเคราะห์การตัดสินใจ และการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
มีการจัดการกับอารมณ์และความเครียดได้อย่างถูกวิธี รู้จักวิธีจัดการปัญหาและความ



ขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
สภาพแวดล้อม หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประส่งที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน ป้องกัน
ตันเองในภาวะคับขันและจัดการกับชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสภาพสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไปในศตวรรษท่ี 21 ได้อย่างมีความสุข  

        2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะชีวิตในการสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือป้องกันตนเองให้
ห่างไกลจากยาเสพติดโดยผ่านกระบวนการลูกเสือ 

 

6. ผลการด าเนินงานตามโครงการ 

    6.1 ผลการด าเนินงาน 

       เชิงปริมาณ 

           1. จัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียยนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด จ านวน 48 โรงเรียน โดยจัดสรร 2 ครั้ง 
ครั้งที่ 1 ได้รับงบประมาณมาทั้งสิ้น 144,000 บาท จัดสรรให้โรงเรียน 48 แห่งๆ ละ 3,000 บาท ครั้งที่ 2 ได้รับจัดสรร 
จ านวน 96,000 บาท จัดสรรให้โรงเรียน 48 แห่งๆ ละ 2,000 บาท 

    2. ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด จากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 48 แห่ง จํานวน 240 คน  
 

  เชิงคุณภาพ 

ผู้เข้าร่วมการอบรมทุกคนมีทักษะชีวิตเกิดความตระหนักรู้มองเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น มีกระบวนการคิดวิเคราะห์
การตัดสินใจ และการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มีการจัดการกับอารมณ์และความเครียดได้อย่างถูกวิธี รู้จักวิธีจัดการ
ปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม 
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประส่งที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น ป้องกันตันเองในภาวะคับขันและจัดการกับชีวิตอย่าง
มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีความสุข 

 

 

 

    6.2 การประเมินผลการด าเนินงานโครงการ 
      6.2.1 ระยะเวลาดําเนินการ  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

( ) ตรงตามที่กําหนดในแผน  (   ) เร็วกว่าที่กําหนดในแผน  (   ) ช้ากว่าที่กําหนดในแผน 

      6.2.2 สถานที่ที่ใช้ดําเนินการมีความเหมาะสม 

( ) มาก                 (   ) ปานกลาง             (   ) น้อย 

      6.2.3 ความเหมาะสมของโครงการกับสภาพการดําเนินการจริง 

( ) เหมาะสม          (   ) ไม่เหมาะสม  เพราะ ........................................................................................  
      6.2.4 จํานวนเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการดําเนินการ 

( ) มีเพียงพอ          (   ) ไม่เพียงพอ อุปกรณ์ / เครื่องมือที่ขาด คือ........................................................  
      6.2.5 คุณภาพของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดําเนินการ 



() ดีมาก        (   ) พอใช้               (   ) ต้องปรับปรุง 

      6.2.6 จํานวนของบุคลากรหรือผู้ดําเนินงาน 

(  ) มากเกินไป    ( ) เพียงพอ         (   ) น้อยเกินไป 

      6.2.7 ความร่วมมือในการดําเนินการของผู้ร่วมงาน / ผู้เกี่ยวข้อง 

         () ได้รับความร่วมมือดีมาก    (   ) ได้รับความร่วมมือพอสมควร      (   ) ได้รับความร่วมมือน้อย 

 

7. งบประมาณ (   ) งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  240,000 บาท 

(   ) งบประมาณท่ีได้เบิกจ่ายจริง  240,000 บาท (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565) 
8. ความคาดหวังและประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการด าเนินงานโครงการ 
      1. ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับความรู้ และพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

      2. ผู้เข้ารับการอบรม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตน และอยู่ร่วมกับสังคม ชุมชนได้อย่างมีความสุข 

      3. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะชีวิตและภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติด 

      4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะชีวิตในการสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติดโดยผ่าน
กระบวนการลูกเสือ 

9. ปัญหาและอุปสรรค 

   เนื่องจากสถานการณ์ติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจึงจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 2 ครั้ง 
ให้กับโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด จํานวนทั้งสิ้น 48 โรงเรียน โรงเรียนละ 5,000 บาท รวมเงิน 240,000 บาท (สองแสนสี่
หมื่นบาทถ้วน) เพื่อด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมต้านภัยยาเสพติด ปี 2565 ตามกรอบแนวทางท่ีก าหนด 

10. ข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงแก้ไข ส าหรับการด าเนินโครงการในปีต่อไป 

 

 

11. ภาพเหตุการณ์ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กิจกรรมที่โรงเรียนขยายโอกาส จ านวน 48 แห่ง ได้รับจัดสรรงบประมาณ 

ในการขับเคลื่อนกิจกรรมต้านภัยยาเสพติด ปี 2565 

 

 
 
 



 
 

 
 
 



 
 

 

 
 

 



 

 

 
 



 

 

         
 

 

 

 

 

 

          (ลงชื่อ)         อัญณิช์ภา  บุตรศรี           ผู้รายงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                ( นางสาวอัญณิช์ภา  บุตรศรี ) 

 

 

 

(ลงช่ือ)     พิมพ์ลักษณ์   หม่องค ามี    ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

          ( นางพิมพ์ลักษณ์  หม่องค ามี ) 
 

 

 



 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 



 



 
 

 



 
 

 

 



 


