
 



 

ค ำน ำ 
 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ  พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ขึ้น เพ่ือให้หน่วยงำนในสังกัดใช้เป็นกรอบกำรด ำเนินงำนและขับเคลื่อน  
กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ โดยมีสำระส ำคัญประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ  เป้ำหมำย นโยบำย มำตรกำร และ
แนวด ำเนินกำร และตัวชี้วัด ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบำยของยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี นโยบำยของรัฐบำล  
นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร และนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โดยมีนโยบำยในกำร
ด ำเนินงำน 6 นโยบำย ได้แก่ นโยบำยที่ 1 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของมนุษย์และของชำติ  
นโยบำยที่ 2 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ นโยบำยที่ 3 ด้ำนกำร
พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ นโยบำยที่ 4 ด ำเนินกำรสร้ำงโอกำส และควำมเสมอภำค 
ในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำน และลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ นโยบำยที่ 5  
ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และนโยบำยที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุล
และพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
 ส ำหรับกำรด ำเนินงำนและกำรขับเคลื่อนแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564   
ฉบับนี้ จะบรรลุผลตำมเป้ำหมำยควำมส ำเร็จที่ก ำหนดไว้ ต้องได้รับควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง          
ทำงกำรศึกษำและกำรสนับสนุนจำกทุกภำคส่วนในกำรก ำกับระดมสรรพก ำลังร่วมกันผลักดันแผนสู่กำรปฏิบัติ
อย่ำงเป็นรูปธรรม เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ รวมทั้งยังเป็นกรอบแนวทำงในกำรติดตำมและ
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 และสถำนศึกษำ 
เพ่ือให้ เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุดต่อกำรพัฒนำกำรศึกษำ โดยมุ่งสู่ เป้ำหมำยสุดท้ำยคือ            
จัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพ และมำตรฐำนกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน สู่สังคมอนำคตที่ยั่งยืน 
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ส่วนที่ 1 

บทน ำ 

อ ำนำจหน้ำที่ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 เป็นหน่วยงำนที่เกิดข้ึน 
ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 และประกำศ
กระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2560 อำศัยอ ำนำจ
ตำมควำมในมำตรำ 8 และมำตรำ 34 วรรคสอง  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546  และโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในกำรประชุม
ครั้งที่ 2/2560  เมื่อวันที่ 22 กันยำยน พ.ศ. 2560 และตำมค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน และมติคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ในกำรประชุม ครั้งที่ 8/2561  เมื่อวันที่ 10 สิงหำคม 
2561 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  จึงออกประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำร
ภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ ไว้ดังต่อไปนี้  
  

“ส ำนักงำนเขต” หมำยควำมว่ำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 

 

ข้อ 5  ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีอ ำนำจหน้ำที่ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ ของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร และมีอ ำนำจ
หน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 

     1. จัดท ำนโยบำย  แผนพัฒนำ และมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้สอดคล้องกับ
นโยบำย มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน และควำมต้องกำรของท้องถิ่น 

     2. วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำ และหน่วยงำนในเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ  และแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณที่ได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบ  รวมทั้งก ำกับ ตรวจสอบ 
ติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว 

     3. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
     4. ก ำกับ ดูแล ติดตำม และประเมินผลสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
     5. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำ ในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
     6. ประสำนระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำง ๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนกำรจัด 

และพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
     7. จัดระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ และประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
     8. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชน องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนศึกษำประกอบกำร 
และสถำบันอ่ืนที่จัดกำรศึกษำรูปแบบที่หลำกหลำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

     9. ด ำเนินกำรและประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
     10. ประสำน ส่งเสริม กำรด ำเนินกำรของคณะกรรมกำร  คณะอนุกรรมกำรและคณะท ำงำน 

ด้ำนกำรศึกษำ 
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     11. ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐ เอกชน 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

     12. ปฏิบัติหน้ำที่ อ่ืนเกี่ยวกับกิจกำรภำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่มิ ได้ระบุ ให้ เป็นหน้ำที่            
ของหน่วยงำนใดโดยเฉพำะ หรือปฏิบัติงำนอื่นท่ีได้รับมอบหมำย 
 

  ข้อ 6  ให้แบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ไว้ดังต่อไปนี้ 
       1. กลุ่มอ ำนวยกำร 
       2. กลุ่มนโยบำยและแผน 
       3. กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
       4. กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
       5. กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
       6. กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
       7. กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
       8. กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
       9. หน่วยตรวจสอบภำยใน 
       10. กลุ่มกฎหมำยและคดี                     
  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนภูมิที่ 1   โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1  
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โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำมเขต 1 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม 
เขต 1 

 

ก.ต.ป.น. 

กฎหมำยและคดี หน่วยตรวจสอบภำยใน 

นิเทศติดตำมฯ พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ 

นโยบำยและแผน บริหำรงำน
บุคคล 

บริหำร
กำรเงิน 

และสินทรัพย์ 

 

อ ำนวยกำร ส่งเสริม
กำรศึกษำ
ทำงไกลฯ 

สถำนศึกษำ กรรมกำรสถำนศึกษำ 



 

 
 

ตำรำงท่ี 1  ข้อมูลพื้นฐำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 

รำยกำร จ ำนวน/หน่วย 
1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 
  (1) หน่วยงำน/กลุ่ม 
  (2) โรงเรียนในสังกัด 
  (3) ศูนย์พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

 
         10  กลุ่ม 
      196  โรงเรียน 
       20   ศูนย ์

2.นักเรียน 
  2.1 นักเรียนโรงเรียนในสังกัด  
        (1) ก่อนประถมศึกษำ 
        (2) ประถมศึกษำ 
        (3) มัธยมศึกษำตอนต้น 

 
  (22,799  คน) 
    4,331  คน 
  16,961  คน 
    1,507  คน 

3.ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  3.1 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรในสังกัด 
        (1) ผู้บริหำร 
        (2) ครูผู้สอน 
        (3) พนักงำนรำชกำร/ลูกจ้ำงประจ ำ ( 13  คน / 54 คน) 
  3.2 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
        (1) ผู้บริหำร 
        (2) บุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ศน. 21 คน /38 ค.(2) 37 คน / พนักงำน
รำชกำร 3 คน /ลูกจ้ำงประจ ำ 6 คน / ลูกจ้ำงชั่วครำว 14 คน) 

 
    (1,417  คน) 
       171  คน 
    1,193  คน 
         53  คน 
       (86  คน) 
         5  คน 
         

81  คน 
4. จ ำนวนโรงเรียนขนำดเล็ก  
    4.1 จ ำนวนโรงเรียนหลัก    
    4.2 จ ำนวนโรงเรียนมำรวม 

146 โรง 
16 โรง 
19 โรง 

5. โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 44 โรง 
6. โรงเรียนประชำรัฐ 23 โรง 
7. โรงเรียนขยำยโอกำส 38 โรง 
8. โรงเรียนที่จัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ DLTV 145 โรง 
9. โรงเรียนที่จัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ DLIT 52 โรง 
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ตำรำงท่ี 1 (ต่อ) 

รำยกำร จ ำนวน/หน่วย 
10.จ ำนวนโรงเรียนที่เลิกสถำนศึกษำ 5 โรงเรียน 
     1. โรงเรียนบ้ำนนำคูณ อ.แกด ำ อยู่ระหว่ำงจะส่งคืนรำชพัสดุ 
     2. โรงเรียนบ้ำนเปลือยดง อ.กันทรวิชัย อยู่ระหว่ำงจะส่งคืนรำชพัสดุ 
     3. โรงเรียนบ้ำนยำงห่ำงโนนทัน อ.กันทรวิชัย ส่งเรื่องไปยังธนำรักษ์แล้ว 
อยู่ระหว่ำงกำรตอบรับ 
     4. โรงเรียนนิคมบ้ำนหัน อ.เมือง โรงเรียนบ้ำนเอียด(สังฆรำษฏร์รังสรรค์)  
อ.เมือง ซึ่งเป็นโรงเรียนหลัก อยู่ระหว่ำงกำรท ำเรื่องเสนอ สพป.มหำสำรคำม  
เขต 1 เพ่ือขอคืนที่รำชพัสดุ 
     5. โรงเรียนบ้ำนโคกกลำง อ.บรบือ สพป.มหำสำรคำม เขต 1 มอบให้ 
โรงเรียนบ้ำนหนองโก อ.บรบือ ซึ่งเป็นโรงเรียนหลัก ดู แล รับผิดชอบ 

 

ข้อมูลพื้นฐำน สพป.มหำสำรคำม เขต 1  ข้อมูล 10  มิถุนำยน  พ.ศ. 2563 
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ผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

นโยบำยที่ 1 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคงของมนุษย์และของชำติ 

(1) โครงกำร  กำรพัฒนำครูผู้สอนด้วยรูปแบบเชิงรุก สู่กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
                  และกำรเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษท่ี  21  เทียบเท่ำระดับนำนำชำติ 
1. งบประมำณที่ได้รับจัดสรร 13,000  บำท  งบประมำณที่ใช้ไป  13,000  บำท 
2.  วัตถุประสงค์ 

1.1 เพ่ือพัฒนำครูผู้สอนให้มีเทคนิค วิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ และนวัตกรรมด้วยรูปแบบเชิงรุก              
สู่กำรยกระดับคุณภำพผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 

1.2 เพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะที่จ ำเป็นและสอดคล้องในศตวรรษท่ี 21  
1.3 เพ่ือให้โรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรมีกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยรูปแบบเชิงรุก 

3. ตัวช้ีวัดที่บรรลุตำมโครงกำร 
   เป้ำหมำย 

3.1 เชิงปริมำณ 
3.1.1 โรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน 21 โรงเรียน 
1.1.2 โรงเรียนในกลุ่มเป้ำหมำยอย่ำงน้อยร้อยละ 80 บรรลุเป้ำหมำยโครงกำรและตัวชี้วัด      

ผลลัพธ์ทั้งเชิงปริมำณและคุณภำพ 
 3.2  เชิงคุณภำพ  

3.2.1 ครูผู้สอนได้รับกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่ง 
ศตวรรษท่ี  21  

3.2.2 ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำให้มีคุณลักษณะและทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
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4.  กิจกรรมที่ด ำเนินกำร 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำ 
1 เสนอโครงกำร มิถุนำยน  2563 
2 แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน มิถุนำยน 2563 
3 ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนและวำงแผนงำน ปีงบประมำณ  2563 
4 อบรมเชิงปฏิบัติกำรคณะด ำเนินกำรเพื่อจัดท ำคู่มือ ปีงบประมำณ  2563 
5 สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร ปีงบประมำณ  2563 
6 พัฒนำครูให้มีศักยภำพด้ำนสื่อ  นวัตกรรม  เทคนิค/วิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ที่

สอดคล้องกับศตวรรษที่  21  ในด้ำนทักษะ  คุณลักษณะควำมสำมำรถ
ตำมบริบทของโรงเรียนที่   

ปีงบประมำณ 2563 

7 จัดประกวด/แข่งขัน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนำทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
ส ำหรับครูและนักเรียน  และหรือ/เคลื่อนเวียนหรือจัดเวทีกลำง 
(1School 1Service 1Best)   

ปีงบประมำณ 2563 

8 นิเทศ  ติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนกำรนิเทศภำยในของสถำนศึกษำ
และ สพป.มหำสำรคำม  เขต  1 

ปีงบประมำณ  2563 

9 สรุปผลกำรปฏิบัติงำน/รำยงำนโครงกำรฯ  ต่อผู้บังคับบัญชำ ปีงบประมำณ  2563 
10 รำยงำนโครงกำรฯ  ไปยัง สพฐ.  ตำมนโยบำยและตัวชี้วัด ปีงบประมำณ  2563 

 

5.  ผลกำรด ำเนินงำน 
     5.1 เชิงปริมำณ 

5.1.1 โรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน 21 โรงเรียน ได้รับทรำบนโยบำยกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำร
จัดกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 คิดเป็นร้อยละ 100 

5.1.2 โรงเรียนในกลุ่มเป้ำหมำย  จ ำนวน  21  โรงเรียน  บรรลุเป้ำหมำยโครงกำรและตัวชี้วัดผลลัพธ์
ทั้งเชิงปริมำณและคุณภำพ  คิดเป็นร้อยละ 100 
     5.2 เชิงคุณภำพ 
 5.2 เชิงคุณภำพ  

5.2.1 ครูผู้สอนได้รับกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่ง 
ศตวรรษท่ี  21  คิดเป็นร้อยละ  100 

    5.2.2 ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำให้มีคุณลักษณะและทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21         
คิดเป็นร้อยละ 100 
6. ปัญหำ/อุปสรรค 
      1.  ระยะเวลำ 
      2.  กำรเฝ้ำระวังในช่วงวกิฤต  COVID19 
      3.  แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
      4.  กำรเข้ำถึงพ้ืนที่ ด้วยกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
      5.  จัดปฏิทินกำรปฏิบัติงำนเพื่อบูรณำกำรกิจกรรมตำมโครงกำร  ในช่วงกำรเฝ้ำระวัง  COVID19 
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7.  ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรด ำเนินกำรทั้งระบบโดยร่วมมือและประสำนงำนจำกส่วนกลำง สพฐ. เขตพ้ืนที่ และโรงเรียน   
 2. ควรยกระดับเป็นระบบตั้งแต่หลักสูตรหลัก 
 3. ควรมีกำรวำงแผนเป็นระบบ 
 4. จัดให้มีรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของโรงเรียน 
 5. ควรน ำรูปแบบไปใช้ในกำรวำงแผนบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
 6. น ำรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน ไปใช้
ในกำรบริหำรงำนด้ำนอ่ืน ๆ  เช่น  กำรพัฒนำคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 

(2) โครงกำร  ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด     
1. งบประมำณที่ได้รับจัดสรร  25,000  บำท งบประมำณที่ใช้ไป 14,700  บำท  คงเหลือ 10,300 บำท 
(ยอดเงินคงเหลือน ำไปบูรณำกำรปรับแผนจัดท ำโครงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำ     
ยำเสพติดในสถำนศึกษำ) 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือขับเคลื่อนกระบวนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
 2.2 เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัดด้วยกระบวนกำรโครงกำรสถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติดและ
อบำยมุข 
 2.3 เพ่ือป้องกันกลุ่มผู้มีโอกำสเข้ำไปเกี่ยวข้องกับยำเสพติด และสร้ำงภูมิคุ้มกันด้ำนยำเสพติดให้แก่นักเรียน 
 2.4 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และรณรงค์ ต่อต้ำนยำเสพติดในสถำนศึกษำ 

3. ตัวช้ีวัดที่บรรลุตำมโครงกำร 
 3.1 ร้อยละของสถำนศึกษำมีควำมเข้มแข็งในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
 3.2 ร้อยละของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกำสเข้ำไปเกี่ยวข้องกับยำเสพติด มีภูมิคุ้มกันด้ำนยำเสพติด 

4. กิจกรรมที่ด ำเนินกำร 
 - จัดอบรมและติดตำมผลกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนด้ำนยำเสพติดในสถำนศึกษำ (NISPA) และระบบ
ระบบดูแลและติดตำมกำรใช้สำรเสพติดในสถำนศึกษำ (CATAS) ผ่ำนระบบออนไลน์ 
 - จัดกำรประเมินสถำนศึกษำสีขำวปลอดยำเสพติดและอบำยมุขระดับทอง และระดับเพชร ประจ ำปี 
2561  
 - จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้ำนยำเสพติดเนื่องในวันต่อต้ำนยำเสพติดโลก (26 มิถุนำยน) ประจ ำปี 2563 

5. ผลกำรด ำเนินงำน 
 5.1 เชิงปริมำณ 
  - โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 ทุกโรง รำยงำนผล
กำรด ำเนินงำนด้ำนยำเสพติดในสถำนศึกษำในระบบ NISPA และ CATAS ครบ 196 โรงเรียน 
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  - ประเมินสถำนศึกษำสีขำวปลอดยำเสพติดและอบำยมุข ระดับทอง จ ำนวน 4 โรง และระดับเพชร 
จ ำนวน 1 โรง 
  - โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 จ ำนวน 196 โรง 
ร่วมรณรงค์กิจกรรมต่อต้ำนยำเสพติดเนื่องในวันต่อต้ำนยำเสพติดโลก (26 มิถุนำยน) ประจ ำปี 2563  
ผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 5.2 เชิงคุณภำพ 
  - โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 ทุกโรง รำยงำนผล
กำรด ำเนินงำนด้ำนยำเสพติดในสถำนศึกษำในระบบ NISPA และ CATAS ครบ 100 %  
  - โรงเรียนที่เข้ำรับประเมินสถำนศึกษำสีขำวปลอดยำเสพติดและอบำยมุข ระดับทอง และระดับ
เพชร ทุกโรงผ่ำนกำรประเมิน 
  - ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 และโรงเรียนตัวแทนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ จัดท ำป้ำยรณรงค์ และร่วมจัดกิจกรรมต่อต้ำนยำเสพติดเนื่องในวันต่อต้ำนยำเสพติดโลก (26 
มิถุนำยน) ประจ ำปี 2563 ร่วมกับจังหวัดมหำสำรคำม 

(3) โครงกำร ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ 
1. งบประมำณที่ได้รับจัดสรร  202,000 บำท งบประมำณที่ใช้ไป 202,000บำท  คงเหลือ     -      บำท 
(เป็นยอดเงินที่ปรับแผนบูรณำกำรจำกงบโครงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด
จ ำนวน 10,300 บำท งบรณรงค์งดเหล้ำบุหรี่ 6,700 บำท และงบโครงกำรอบรมลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติด 
185,000 บำท) 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือขับเคลื่อนกระบวนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ 
 2.2 เพ่ือสนับสนุนกำรจัดตั้ง และด ำเนินกำรชมรม TO BE NUMBER ONE 
 2.3 เพ่ือจัดอบรมเครือข่ำยชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 2.4 เพ่ือสร้ำงเครือข่ำยกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรสอดส่อง/เฝ้ำระวังปัญหำยำเสพติดหรือ
ปัญหำพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ 
 2.5 เพ่ือสนับสนุน และรณรงค์กำรต่อต้ำนสำรเสพติด เหล้ำ/บุหรี่ ในสถำนศึกษำ 
3. ตัวช้ีวัดที่บรรลุตำมโครงกำร 
 3.1 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำมีกำรจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE           
และมีกำรสร้ำงเครือข่ำยชมรม 
 3.2 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด มีกำรสร้ำงเครือข่ำยเฝ้ำระวังปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ 
 3.3 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด มีกำรรณรงค์ต่อต้ำนสำรเสพติด เหล้ำ/บุหรี่ ในสถำนศึกษำ 
4. กิจกรรมที่ด ำเนินกำร 
 4.1 อบรมกำรจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถำนศึกษำ 
 4.2 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรสร้ำงเครือข่ำยเฝ้ำระวังปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ 
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 4.3 จัดท ำป้ำยรณรงค์งดเหล้ำ บุหรี่ และแอลกอฮอล์ในสถำนศึกษำ เพื่อประชำสัมพันธ์ที่หน้ำประตู
ทำงเข้ำโรงเรียนทุกโรงในสังกัด 
5. ผลกำรด ำเนินงำน 
 5.1 เชิงปริมำณ 
 5.1.1 โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 จัดตั้งชมรม 
TO BE NUMBER ONE ทุกโรง และให้โรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ จ ำนวน 38 โรง ส่งครูผู้รับผิดชอบ
ชมรมฯ โรงเรียนละ 1 คน รวม 38 คน และนักเรียนแกนน ำเข้ำร่วมอบรมสร้ำงเครือข่ำยชมรม TO BE 
NUMBER ONE ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ โรงเรียนละ 3 คน รวม 114 คน และคณะกรรมกำรด ำเนินงำน  
22 คน รวมทั้งสิ้น 174 คน 
 5.1.2 โรงเรียนในสังกัดทุกโรง ส่งครูผู้รับผิดชอบด้ำนยำเสพติด และคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ       
เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำร กำรสร้ำงเครือข่ำยเฝ้ำระวังปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ จ ำนวน 196 โรง ๆ 
ละ 2 คน จ ำนวน 3 รุ่น ๆ ละ 1 วัน และคณะกรรมกำรด ำเนินงำน รวมทั้งสิ้น 450 คน  
 5.2 เชิงคุณภำพ 
 5.2.1 สถำนศึกษำมีควำมเข้มแข็งในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ 
 5.2.2 สถำนศึกษำในสังกัดทุกโรง มีกำรจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE เพ่ือเป็นกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม   
 5.2.3 สถำนศึกษำมีกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรสอดส่อง/เฝ้ำระวังปัญหำ
ยำเสพติดหรือปัญหำพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ 
 5.2.4 สถำนศึกษำได้รับสื่อ และป้ำยประชำสัมพันธ์ เพ่ือรณรงค์กำรต่อต้ำนสำรเสพติด เหล้ำ/บุหรี่  
ในสถำนศึกษำ 

นโยบำยที่ 2 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 

(1) โครงกำร   กำรคัดเลือกนักเรียนและสถำนศึกษำ เพื่อรับรำงวัลพระรำชทำน ปีกำรศึกษำ 2563 
        ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
1. งบประมำณที่ได้รับจัดสรร 9,000 บำท งบประมำณที่ใช้ไป 4,800 บำท คงเหลือ 4,200 บำท 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือด ำเนินกำรสนองพระรำชปรำรภของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช  
รัชกำลที่ 9 ในอันที่จะน ำมำซึ่งควำมเจริญรุ่งเรืองในด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของประเทศให้ด ำรง
สภำพที่ด ี
 2.2 เพ่ือคัดเลือกนักเรียนระดับประถมศึกษำ ที่มีควำมประพฤติดี  มีผลกำรเรียนดี  มีกิจกรรม                   
ร่วมกับสถำนศึกษำอย่ำงสม่ ำเสมอ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์  มีควำมเป็นผู้น ำ  มีคุณธรรมจริยธรรม และผลงำน
ดีเด่น  เป็นที่ประจักษ์ต่อนักเรียนและบุคคลทั่วไป  



11 

 2.3 เพ่ือคัดเลือกสถำนศึกษำระดับก่อนประถมศึกษำและระดับประถมศึกษำที่จัดกำรศึกษำได้มำตรฐำน           
ดีเด่นในด้ำนต่ำง ๆ  ตำมขอบเขตกำรประเมิน 
3. ตัวช้ีวัดที่บรรลุตำมโครงกำร 
    3.1 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนที่สมัคร  ได้ผ่ำนกำรคัดเลือกให้รับรำงวัลพระรำชทำน ประจ ำปี 
2563 ระดับประถมศึกษำ ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
    3.2 ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่สมัคร  ได้ผ่ำนกำรคัดเลือกให้รับรำงวัลพระรำชทำน ประจ ำปี 
2563 ระดับประถมศึกษำ ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
4. กิจกรรมที่ด ำเนินกำร 
 4.1 สถำนศึกษำทุกสังกัดที่จัดกำรศึกษำระดับประถมศึกษำ  แจ้งควำมประสงค์เข้ำรับกำรประเมิน 
ต่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 ทั้งประเภทนักเรียนและสถำนศึกษำ  
ภำยในวันที่ 21 สิงหำคม 2563 
 4.2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 ประเมินคัดเลือกนักเรียน                 
และสถำนศึกษำ ระดับก่อนประถมศึกษำ ระดับประถมศึกษำ ตำมระดับและขนำดของสถำนศึกษำ ภำยใน
เดือนกันยำยน 2563 
 4.3 ประกำศผลกำรคัดเลือก และส่งผลกำรคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ให้ศูนย์
ประสำนงำนคัดเลือกระดับจังหวัด ภำยในเดือนตุลำคม 2563 เพ่ือเข้ำรับกำรประเมินต่อไป 
5. ผลกำรด ำเนินงำน 
    5.1. เชิงปริมำณ 
 นักเรียนโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1  จ ำนวน  
1 โรง สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกนักเรียนเพ่ือรับรำงวัลพระรำชทำน ประจ ำปี 2563 ระดับประถมศึกษำ 
   5.2. เชิงคุณภำพ 

นักเรียนผ่ำนกำรคัดเลือกรับรำงวัลพระรำชทำน ประจ ำปี 2563 ระดับประถมศึกษำ ระดับเขต 
พ้ืนที่กำรศึกษำ 
 

(2)  โครงกำร  แนวทำงกำรจัดกิจกรรมลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติดในสถำนศึกษำ บูรณำกำรร่วมกับโครงกำร    
                  เฝ้ำระวังป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรแพร่ระบำดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ในคน  
                  เชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19) ของนักเรียน 

1. งบประมำณที่ได้รับจัดสรร  111,000 บำท งบประมำณที่ใช้ไป 111,000 บำท  คงเหลือ     -      บำท 
    (งบประมำณแนวทำงกำรด ำเนินงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด งบประมำณยอดเงินที่ได้รับจัดสรร  
191,000 บำท จัดสรรมำจรงิ 111,000 บำท) 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนมำตรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำในภำวะวิกฤตกำรแพร่ระบำด 
ของโรคติดต่ออุบัติใหม่ในคน เชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19) ของรัฐบำล 
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 2.2 เพ่ือรองรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนปกติ 100% ของสถำนศึกษำในสังกัด 
 2.3 เพ่ือให้สถำนศึกษำจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรแพร่ระบำดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ 
ในคนตำมแนวทำงท่ีก ำหนด 
3. ตัวช้ีวัดที่บรรลุตำมโครงกำร 
 3.1 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำได้รับสื่อ วัสดุ เวชภัณฑ์ประกอบ 
กำรจัดกิจกรรม 
 3.2 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด มีกำรสร้ำงเครือข่ำยเฝ้ำระวังปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ 
 3.3 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด มีกำรจัดกิจกรรมลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติดในสถำนศึกษำ 
บูรณำกำรร่วมกับโครงกำรเฝ้ำระวังป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรแพร่ระบำดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ในคน  
เชื้อไวรัส โคโรนำ 2019 (Covid-19) ของนักเรียน 
4. กิจกรรมที่ด ำเนินกำร 
 4.1 กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันกำรป้องกันยำเสพติด ป้องกันโรคโควิด กำรใส่ใจดูแลสุขภำพตนเอง และผู้อ่ืน 
กำรเสริมสร้ำงพลังบวก จิตอำสำสำธำรณสุข 
 4.2 กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดและกำรดูแลสุขภำพ อนำมัย กำรคัดกรองสุขภำพปลอดภัย
จำกเชื้อโควิด-ยำเสพติด 
 4.3 จัดซื้อสื่อ วัสดุ เวชภัณฑ์ประกอบกำรจัดกิจกรรมฯ ให้โรงเรียนขยำยโอกำสในสังกัดส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 จ ำนวน 37 โรงเรียน ๆ ละ 3,000 บำท 
5. ผลกำรด ำเนินงำน 
    5.1 เชิงปริมำณ 
 5.1.1 โรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
มหำสำรคำม เขต 1 จ ำนวน 37 โรงเรียน ได้รับกำรจัดสรรสื่อ วัสดุ เวชภัณฑ์ประกอบกำรจัดกิจกรรมฯ 
โรงเรียน ละ 3,000 บำท 
    5.2 เชิงคุณภำพ 
 5.2.1 สถำนศึกษำมีควำมเข้มแข็งในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ 
 5.2.2 โรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ ได้จัดกิจกรรมกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันกำรป้องกันยำเสพติด 
ป้องกันโรคโควิด กำรใส่ใจดูแลสุขภำพตนเอง และผู้อ่ืน กำรเสริมสร้ำงพลังบวก จิตอำสำสำธำรณสุข 

(3) โครงกำร ประชุม ก.ต.ป.น. 
1. งบประมำณที่ได้รับจัดสรร 50,000 บำท งบประมำณที่ใช้ไป 50,000 บำท คงเหลือ 0 บำท 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อจัดท ำแผนติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ ของส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ   
 2. เพื่อติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรบริหำรงำนของสถำนศึกษำในสังกัด  
 3. เพื่อศึกษำวิเครำะห กำรด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรบริหำร กำรศึกษำ
โดยมงุผลสัมฤทธิ์ของหนวยงำนและสถำนศึกษำในสังกัด 
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  3. ตัวช้ีวัดที่บรรลุตำมโครงกำร 
1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีแผนกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ กำรศึกษำ 

ที่สอดคลองกับบริบทของหนวยงำนและสถำนศึกษำ ระดับมำกที่สุด 
2. โรงเรียนในสังกัดไดรับกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรบริหำร สถำนศึกษำ 

โดยคณะกรรมกำร ก.ต.ป.น. และผูมีสวนเกี่ยวของ รอยละ 100 
3. โรงเรียนในสังกัดมีควำมพึงพอใจตอกำรผลกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และ นิเทศ 

กำรบริหำรสถำนศึกษำโดยคณะกรรมกำร ก.ต.ป.น. และผูมีสวนเกี่ยวของ รอยละ 100 
4. กิจกรรมที่ด ำเนินกำร 

1. ประชุมวำงแผนกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ และจัดท ำแผน เครื่องมือ  
กำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ  

2. ปฏิบัติกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ สถำนศึกษำในสังกัด  
โดยคณะกรรมกำร ก.ต.ป.น.และคณะอนุกรรมกำร ก.ต.ป.น.  

3. ประชุมน ำเสนอผลกำรติดตำม  ประเมินผล  และนิเทศกำรศึกษำ   
5. ผลกำรด ำเนินงำน 

5.1 เชิงปริมำณ          
 1. จัดประชุมคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 จ ำนวน 2 ครั้ง                   
 2. สถำนศึกษำในสังกัดทุกแหงไดรับกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรบริหำร 
สถำนศึกษำโดยคณะกรรมกำร ก.ต.ป.น. และผูมีสวนเกี่ยวของรวมทั้งผูทรงคุณวุฒิที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำแตงตั้ง ภำคเรียนละ 1 ครั้ง  รวม 2 ครั้ง           
 3. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีกำรศึกษำและวิเครำะหผลกำรด ำเนินงำนของหนวยงำนและ 
สถำนศึกษำในสังกัด 

5.2 เชิงคุณภำพ           
 1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีแผนกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ 
ที่สอดคล้องกับบริบทของหนวยงำนและสถำนศึกษำ          
 2. สถำนศึกษำในสังกัดทุกแหงไดรับกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ  
โดย คณะกรรมกำร ก.ต.ป.น. และผูมีสวนเกี่ยวของรวมทั้งผูทรงคุณวุฒิ ดวยวิธีกำรและเครื่องมือที่มีมำตรฐำน                     
 3. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจัดท ำรำยงำนผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของ ส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สำมำรถน ำไปใชเปนขอมูลสำรสนเทศ  เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำไดครบถวน 
สอดคล้องกับบริบทของหนวยงำนและสถำนศึกษำ 
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6. ปัญหำ / อุปสรรค 
- กำรจัดสรรงบประมำณล่ำช้ำ ส่งผลให้กำรด ำเนินงำนขำดควำมต่อเนื่อง 

 

7. ข้อเสนอแนะ 
- ควรจัดสรรงบประมำณให้รวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเกิดประสิทธิภำพ และมีประสิทธิผล 

(4)  โครงกำร  กำรอบรมครูด้วยระบบทำงไกลครูพี่เลี้ยงประจ ำศูนย์ (สสวท.) 
1. งบประมำณที่ได้รับจัดสรร   46,740  บำท งบประมำณท่ีใช้ไป    46,740   บำท  คงเหลือ   -    บำท 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนำครูพ่ีเลี้ยงประจ ำศูนย์ฝึกอบรมท ำหน้ำที่ร่วมกับ สสวท. ในกำรด ำเนินกำรจัดอบรม 
ขยำยผลให้กับครูผู้สอน จำกโรงเรียนในสังกัด สพฐ. สช. สถ.และ สนศ.ในจังหวัดมหำสำรคำม มีควำมรู้ควำม
เข้ำใจและสำมำรถจัดประสบกำรณ์เรียนรู้คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี ตำมแนวทำง สสวท.       
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

2. เพื่อพัฒนำครูผู้สอนปฐมวัย ครูประถมศึกษำ และครูมัธยมศึกษำจำกโรงเรียนในสังกัด 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและสำมำรถจัด
ประสบกำรณ์เรียนรู้คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี ตำมแนวทำง สสวท. ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
3. ตัวช้ีวัดที่บรรลุตำมโครงกำร 
 1 ร้อยละ100 ของครูพ่ีเลี้ยงศูนย์ฝึกอบรมครูด้วยระบบทำงไกล สำมำรถจัดอบรมขยำยผลให้กับ
ครูผู้สอน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและสำมำรถจัดประสบกำรณ์เรียนรู้คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี 
ตำมแนวทำง สสวท. ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
    2 ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนปฐมวัย ครูประถมศึกษำ และครูมัธยมศึกษำจำกโรงเรียนในสังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและสำมำรถจัด
ประสบกำรณ์เรียนรู้คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี ตำมแนวทำง สสวท. ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
4. กิจกรรมที่ด ำเนินกำร 

1.กำรประชุมเตรียมกำรคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
2. ก ำหนดกำรอบรมครูพ่ีเลี้ยงศูนย์ฝึกอบรมครูด้วยระบบทำงไกลและต้องใช้งบประมำณในกำรด ำเนิน

กิจกรรมของโครงกำรฯ ดังนี้ 
  1. ระดับปฐมวัย   อบรมวันที่ 2 – 3 มีนำคม 2563       

2. ระดับประถมศึกษำตอนต้น อบรมวันที่ 15 – 17 มีนำคม 2563     
3. ระดับประถมศึกษำตอนปลำย วันที่ 12 – 14 มีนำคม 2563             
4.  ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น วันที่ 8 – 10 มีนำคม  2563                 
5. ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย วันที่ 19 – 22 มีนำคม 2563           

3. กำรนิเทศติดตำมและประเมินผลโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ 
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5. ผลกำรด ำเนินงำน 
    5.1. เชิงปริมำณ 

1. ครูพี่เลี้ยงประจ ำศูนย์ฝึกอบรมครูด้วยระบบทำงไกล  จ ำนวน 93 คน 
2. ครูผู้สอนปฐมวัย (50 คน) ครูประถมศึกษำตอนต้น (50 คน) ครูประถมศึกษำตอนปลำย  

(50 คน) และครูมัธยมศึกษำตอนต้น (50 คน) จ ำนวนทั้งหมด  200  คน 
   5.2. เชิงคุณภำพ 

1. ครูพ่ีเลี้ยงศูนย์ฝึกอบรมครูด้วยระบบทำงไกล สำมำรถจัดอบรมขยำยผลให้กับครูผู้สอน มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจและสำมำรถจัดประสบกำรณ์เรียนรู้คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี ตำมแนวทำง สสวท. 
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

2. ครูผู้สอนปฐมวัย ครูประถมศึกษำ และครูมัธยมศึกษำจำกโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขต 
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและสำมำรถจัดประสบกำรณ์เรียนรู้
คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี ตำมแนวทำง สสวท. ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

(5) โครงกำร  กำรพัฒนำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยี (Digital Literacy) 
1. งบประมำณที่ได้รับจัดสรร  100,000 บำท งบประมำณท่ีใช้ไป  100,000  บำท  คงเหลือ  -   บำท 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนำครู ผู้บริหำรสถำนศึกษำให้สำมำรถใช้สื่อเทคโนโลยีในกำรจัดกิจกรรมกำร
เรียนรู้ 

2. เพื่อให้ครูสำมำรถประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีใกล้ตัวในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ และสำมำรถใช้สื่อ 
เทคโนโลยีในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ได้ 

3. เพื่อพัฒนำครูแกนน ำของศูนย์พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถใช้สื่อเทคโนโลยี 
ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ได้ และสำมำรถช่วยเหลือสนับสนุนแก้ไขปัญหำแก่ครูผู้สอนในศูนย์พัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำได้ 
3. ตัวช้ีวัดที่บรรลุตำมโครงกำร 

3.1 โรงเรียนร้อยละ 100 สำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีได้ 
    3.2 ครูร้อยละ 100 สำมำรถประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีใกล้ตัวในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ได้ 
4. กิจกรรมที่ด ำเนินกำร 

1. ส ำรวจควำมต้องกำรกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
(Digital Literacy) 

2. ประชุมเตรียมควำมพร้อมคณะท ำงำน จัดท ำหลักสูตรกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรใช้สื่อ Web 
Application, Social Network, Cloud Computing และกำรใช้ Smart Device ในกำรจัดกิจกรรมกำร
เรียนรู้ 

3. กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรใช้สื่อ Web Application , Social Network , Cloud Computing 
และกำรใช้ Smart Device ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ส ำหรับผู้บริหำรสถำนศึกษำโรงเรียนแกนน ำ  
จ ำนวน 40 โรงเรียน 

4. กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรใช้สื่อ Web Application , Social Network , Cloud Computing 
และกำรใช้ Smart Device ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ส ำหรับครูแกนน ำ จ ำนวน 20 คน ศูนย์พัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำละ 1 โรงเรียน 
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5 กำรนิเทศติดตำมและประเมินผลโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ 
5. ผลกำรด ำเนินงำน 
    5.1. เชิงปริมำณ 

1. ผู้บริหำรสถำนศึกษำโรงเรียนแกนน ำที่เข้ำรับกำรพัฒนำ จ ำนวน 40 คน มีควำมรู้และทักษะด้ำน 
Digital Literacy ในกำรจัดท ำสื่อกำรเรียนรู้ Web Application, Social Network, Cloud Computing  
และกำรใช้ Smart Device มำใช้ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ และกำรบริหำรจัดกำรกำรใช้สื่อเทคโนโลยี 
ในสถำนศึกษำ 

2. ครูแกนน ำที่เข้ำรับกำรพัฒนำ จ ำนวน 20 คน มีควำมรู้และทักษะด้ำน Digital Literacy ในกำร
จัดท ำสื่อกำรเรียนรู้ Web Application, Social Network, Cloud Computing และกำรใช้ Smart Device 
มำใช้ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีคุณภำพ  
    5.2. เชิงคุณภำพ 

1. ผู้บริหำรสถำนศึกษำโรงเรียนแกนน ำที่เข้ำรับกำรพัฒนำ มีควำมรู้และทักษะด้ำน Digital Literacy 
ในกำรจัดท ำสื่อกำรเรียนรู้ Web Application, Social Network, Cloud Computing และกำรใช้  
Smart Device มำใช้ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ และกำรบริหำรจัดกำรกำรใช้สื่อเทคโนโลยีในสถำนศึกษำ 
ได้อย่ำงมีคุณภำพ 

2. ครูแกนน ำที่เข้ำรับกำรพัฒนำมีควำมรู้และทักษะด้ำน Digital Literacy ในกำรจัดท ำสื่อกำรเรียนรู้ 
Web Application , Social Network , Cloud Computing และกำรใช้ Smart Device มำใช้ในกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีคุณภำพ  
 

(6)  โครงกำร  กำรจัดกิจกรรมพัฒนำควำมสำมำรถทำงวิชำกำรระดับนำนำชำติ ประจ ำปี พ.ศ.2563 
                   รอบแรก ระดับเขตพื้นที่ 
1. งบประมำณที่ได้รับจัดสรร  58,100  บำท งบประมำณท่ีใช้ไป  58,100  บำท  คงเหลือ   -    บำท 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้เรียนได้แสดงศักยภำพด้ำนคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ได้อย่ำงเต็มที่ 
 2. เพื่อคัดเลือกและต่อยอดนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้ำร่วมแข่งขันทำงวิชำกำรในเวทีระดับนำนำชำติ 

3. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและกระตุ้นให้ครู/ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรจัด 
กำรเรียนกำรสอน 
3. ตัวช้ีวัดที่บรรลุตำมโครงกำร 
 ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีควำมสำมำรถด้ำนคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ระดับประถมศึกษำ  
(ป.4-๖) และระดับมัธยมศึกษำ (ม.1-3) จำกโรงเรียนในสังกัดเข้ำร่วมกำรแข่งขันคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับ 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เพื่อเตรียมสู่เวทีระดับนำนำชำติ อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
4. กิจกรรมที่ด ำเนินกำร 

1. กำรประชุมเตรียมกำรคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
2. สอบคัดเลือกนักเรียนมีควำมสำมำรถด้ำนคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ระดับประถมศึกษำ  

(ป.4-๖) จ ำนวน 1,263 คน และระดับมัธยมศึกษำ (ม.1-3) จ ำนวน 322 คน รวมทั้งหมด จ ำนวน 1,585 
คน ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ในวันอำทิตย์ที่ 12  มกรำคม  2563  
ตั้งแต่เวลำ 08.00 น. – 18.00 น. ณ สนำมสอบโรงเรียนอนุบำลมหำสำรคำม 

3. กำรนิเทศติดตำมและประเมินผลโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ 
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5. ผลกำรด ำเนินงำน 
    5.1. เชิงปริมำณ 

นักเรียนมีควำมสำมำรถด้ำนคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ระดับประถมศึกษำ (ป.4-๖)  
จ ำนวน 1,263 คน และระดับมัธยมศึกษำ (ม.1-3) จ ำนวน 322 คน รวมทั้งหมด จ ำนวน 1,585 คน  
จำกโรงเรียนในสังกัดเข้ำร่วมกำรแข่งขันคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เพ่ือเตรียมสู่เวที 
ระดับนำนำชำติ  
   5.2. เชิงคุณภำพ 

นักเรียนมีควำมสำมำรถด้ำนคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ระดับประถมศึกษำ (ป.4-๖)  และ 
ระดับมัธยมศึกษำ (ม.1-3) จำกโรงเรียนในสังกัดเข้ำร่วมกำรแข่งขันคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับเขต 
พ้ืนที่กำรศึกษำ เพ่ือเตรียมสู่เวทีระดับนำนำชำติอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

(7)  โครงกำร กำรคัดเลือกสถำนศึกษำเพื่อรับรำงวัล IQA AWARD 
1. งบประมำณที่ได้รับจัดสรร  5,500  บำท งบประมำณที่ใช้ไป  5,500 บำท  คงเหลือ    -    บำท 
2. วัตถุประสงค์ 

1. ส่งเสริมสนับสนุนสถำนศึกษำที่ ได้รับรำงวัล IQA AWARD ระดับ “ยอดเยี่ยม” ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2562 ระดับ สพฐ.  ให้เข้ำร่วมสัมมนำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกำรจัดประชุมวิชำกำรในหัวข้อ “กำรสัมมนำ
ระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำเพ่ือกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ” ในงำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชำติ ครั้งที่ 69 ปีกำรศึกษำ 2562 จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่ำงวันที่ 11-14 ธันวำคม 
2562 

2. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสถำนศึกษำท่ีมีระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพและ 
มำตรฐำนกำรศึกษำเพ่ือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ระดับยอดเยี่ยม ได้รับรำงวัล IQA AWARD ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2562 ระดับ สพฐ. 
3. ตัวช้ีวัดที่บรรลุตำมโครงกำร 
 3.1 ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำที่ได้รับรำงวัล IQA AWARD ระดับยอดเยี่ยม ปีกำรศึกษำ 2562 เข้ำร่วม
สัมมนำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกำรจัดประชุมวิชำกำรฯในงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชำติ ครั้งที่ 69  
ปีกำรศึกษำ 2562 จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่ำงวันที่  11- 14 ธันวำคม  2562 
    3.2 ร้อยละ100 ของสถำนศึกษำที่ได้รับรำงวัล IQA AWARD ระดับยอดเยี่ยม ได้รับกำรยกย่อง 
เชิดชูเกียรติ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ระดับ สพฐ. 
4. กิจกรรมที่ด ำเนินกำร 

1.กำรประชุมเตรียมกำรคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
2. กำรเข้ำร่วมสัมมนำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯในงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชำติ ครั้งที่ 69  

จ.ศรีสะเกษ ระหว่ำงวันที่ 11-14 ธันวำคม 2562 จ ำนวน 2 โรงเรียน คือ 1) โรงเรียนอนุบำลมหำสำรคำม 
2) โรงเรียนชุมชนบ้ำนลำดวิทยำคม  

3. กำรนิเทศติดตำมและประเมินผลโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ 
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5. ผลกำรด ำเนินงำน 
    5.1. เชิงปริมำณ 

1. สถำนศึกษำ จ ำนวน 2 โรงเรียน ที่ได้รับรำงวัล IQA AWARD ระดับ “ยอดเยี่ยม” ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2562 ระดับ สพฐ. ได้รับกำรส่งเสริมสนับสนุนให้เข้ำร่วมสัมมนำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกำร 
จัดประชุมวิชำกำรในหัวข้อ “กำรสัมมนำระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำเพ่ือ 
กำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ” ในงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชำติ ครั้งที่ 69 ปกีำรศึกษำ 2562  
จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่ำงวันที่ 11-14 ธันวำคม 2562 

2. สถำนศึกษำ จ ำนวน 2 โรงเรียนที่มีระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพและมำตรฐำน
กำรศึกษำเพ่ือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ระดับยอดเยี่ยม ได้รับรำงวัล IQA AWARD ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2562 ระดับ สพฐ. ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ 
   5.2. เชิงคุณภำพ 

1. สถำนศึกษำที่ ได้รับรำงวัล IQA AWARD ระดับ “ยอดเยี่ยม” ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ระดับ 
สพฐ. ได้รับกำรส่งเสริมสนับสนุนให้เข้ำร่วมสัมมนำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกำรจัดประชุมวิชำกำรในหัวข้อ 
“กำรสัมมนำระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำเพ่ือกำรประกันคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำ”  ในงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชำติ ครั้งที่ 69 ปีกำรศึกษำ 2562 จังหวดัศรีสะเกษ  
ระหว่ำงวันที่ 11 – 14  ธันวำคม  2562 อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

2. สถำนศึกษำที่มีระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำเพื่อกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ ระดับยอดเยี่ยม ได้รับรำงวัล IQA AWARD ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ระดับ สพฐ.  
ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติอย่ำงแพร่หลำย 
 

(8)  โครงกำร   นิเทศ ติดตำมบูรณำกำรโดยใช้พื้นที่เป็นฐำน เพื่อพัฒนำคุณภำพ กำรศึกษำสู่กำรนิเทศ 
                    ภำคเรียนที่ 2/2562 และภำคเรียนที่ 1/2563  
1. งบประมำณที่ได้รับจัดสรร  93,210  บำท งบประมำณท่ีใช้ไป  93,210  บำท  คงเหลือ   0  บำท 
2. วัตถุประสงค์ 
      2.1 เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัดได้รับกำรนิเทศ ติดตำม จำกศึกษำนิเทศก์ผู้รับผิดชอบโรงเรียน  
และคณะกรรมกำรนิเทศ กตปน. ของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ อย่ำงทั่วถึง ต่อเนื่องเป็นระบบและมีคุณภำพ 
      2.2 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดด ำเนินกำรนิเทศภำยในอย่ำงเป็นระบบ  
      2.3 เพ่ือนิเทศ ก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินกำรโครงกำร ตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 
      2.4 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำ ครูให้สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีคุณภำพ 
     2.5 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำให้เป็นผู้น ำทำงวิชำกำร 
3. ตัวช้ีวัดที่บรรลุตำมโครงกำร 
 - 
4. กิจกรรมที่ด ำเนินกำร 
    4.1 ลักษณะกิจกรรม 
          4.1.1 จัดท ำโครงกำรกำรนิเทศ ติดตำมบูรณำกำรโดยใช้พื้นที่เป็นฐำน เพ่ือพัฒนำคุณภำพ กำรศึกษำ 
สู่กำรนิเทศภำยในโรงเรียนโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐำน เพื่อพัฒนำคุณภำพของผู้เรียน ภำคเรียนที่ 2/2562  
และภำคเรียนที่ 1/2563 เสนอขออนุมัติ 
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           4.1.2 ประชุมปฏิบัติกำรศึกษำนิเทศก์ สพป.มค.1 วำงแผนปฏิบัติกำรนิเทศ จัดท ำเครื่องมือนิเทศฯ 
จดัท ำปฏิทินนิเทศ เตรียมควำมพร้อมกำรสอบ O-Net, NT และงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชำติ  
ครั้งที่ 69 ภำคเรียนที่ 2/2562 
          4.1.3 คณะกรรมกำรนิเทศฯ (ผอ.สพป.มค. 1 รอง ผอ.สพป.มค.1 ศึกษำนิเทศก์) ด ำเนินกำรนิเทศ 
ติดตำมตำมบูรณำกำรโดยใช้พื้นที่เป็นฐำน เตรียมควำมพร้อม ภำคเรียนที่ 2/2562  

4.1.4 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรนิเทศ ปีกำรศึกษำ 2563 และแผนพัฒนำกำรนิเทศ ปีกำรศึกษำ 2563- 
2565 (โดย ผอ.สพป.มค. 1, รอง ผอ.สพป.มค. 1, คณะกรรมกำร ก.ต.ป.น. สพป.มค.1 และศึกษำนิเทศก์ 
สพป.มค.1) 

4.1.5 อบรมปฏิบัติกำรศึกษำนิเทศก์ สพป.มค.1 เรื่อง กำรพัฒนำงำนนิเทศโรงเรียนโดยกำรใช้
เทคโนโลยีระบบสำรสนเทศมำประยุกต์ใช้และจัดท ำข้อมูล Bigdata (ผอ.สพป.มค. 1, รอง ผอ.สพป.มค.1  
และศึกษำนิเทศก์ สพป.มค.1)   

4.1.6 ประชุมคณะกรรมกำรนิเทศฯ (รอง ผอ.สพป.มค.1 ศึกษำนิเทศก์ สพป.มค.1 คณะกรรมกำร  
ก.ต.ป.น. สพป.มค.1, นำยกผู้บริหำรอ ำเภอ ประธำนศูนย์พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ และเลขำศูนย์พัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ) เพ่ือนิเทศ ติดตำมบูรณำกำรโดยใช้พื้นที่เป็นฐำน เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำสู่กำรนิเทศ
ภำยในโรงเรียนโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐำน เพื่อพัฒนำคุณภำพของผู้เรียน   

4.1.7 ด ำเนินกำรนิเทศตำมแผนกำรนิเทศ (โดยคณะกรรมนิเทศฯ ตำมค ำสั่ง) ด ำเนินกำรนิเทศ 
ติดตำมตำมแผนปฏิบัติกำรนิเทศ ติดตำมบูรณำกำรโดยใช้พื้นที่เป็นฐำน ภำคเรียนที่ 1/2563  

4.1.8 กำรไปรำชกำรประชุม อบรม สัมมนำทำงวิชำกำรของศึกษำนิเทศก์ ในสังกัดและหน่วยงำนอื่น 
4.1.9 สรุปผลและรำยงำนผล 

5. ผลกำรด ำเนินงำน 
5.1 จัดท ำโครงกำรกำรนิเทศ ติดตำมบูรณำกำรโดยใช้พื้นที่เป็นฐำน เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

สู่กำรนิเทศภำยในโรงเรียนโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐำน เพื่อพัฒนำคุณภำพของผู้เรียน ภำคเรียนที่ 2/2562  
และภำคเรียนที่ 1/2563 เสนอขออนุมัติ 

5.2 ด ำเนินกำรนิเทศ (โดย รองฯ ผอ.สพป.มค.1 ศึกษำนิเทศก์) ด ำเนินกำรนิเทศ ติดตำมบูรณำกำร
โดยใช้พื้นที่เป็นฐำน เตรียมควำมพร้อม ภำคเรียนที่  2/2562 
6. ปัญหำ / อุปสรรค 
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโนนำ 2019 ท ำให้กำรด ำเนินกำรค่อนข้ำงล่ำช้ำ 
 

(9)  โครงกำร รับนักเรียน พ.ศ. 2563 
1. งบประมำณที่ได้รับจัดสรร 10,000 บำท งบประมำณที่ใช้ไป 10,000 บำท คงเหลือ 0 บำท 
2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรกำรรับนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2563 บรรลุวัตถุประสงค์ตำมเป้ำหมำยของ
ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  และประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
มหำสำรคำม เขต 1 เกี่ยวกับนโยบำยและแนวปฏิบัติกำรรับนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2563 
 2.1 ผลผลิต (Out Put) 
     1. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนได้เข้ำเรียนในโรงเรียนทุกคน 
      2. สนับสนุนให้เด็กระดับปฐมวัยได้เข้ำรับกำรศึกษำตำมควำมเหมำะสม 
     3. ประกันโอกำสเด็กท่ีอยู่ในเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับได้เข้ำรับกำรศึกษำครบทุกคน 
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     4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กพิกำรและผู้ด้อยโอกำสได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง  
และได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเต็มตำมศักยภำพ 
          2.2 ผลลัพธ์ (Out Come) 
      เพ่ือให้เด็กวัยเรียนได้เข้ำเรียนและได้รับกำรศึกษำจนจบกำรศึกษำภำคบังคับ ตำมศักยภำพและ
ควำมเหมำะสม สำมำรถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข มีจิตส ำนึกท่ีดี และเป็นก ำลังส ำคัญในกำรพัฒนำ
ประเทศชำติต่อไป   
3. ตัวช้ีวัดที่บรรลุตำมโครงกำร 
             3.1 ประชำกรวัยเรียนได้รับกำรศึกษำภำคบังคับอย่ำงทั่วถึงร้อยละ 100 
             3.2 ประชำกรวัยเรียนอำยุระหว่ำง 6 – 15 ปี ได้เข้ำเรียนครบทุกคน และมีคุณภำพตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำ 
4. กิจกรรมที่ด ำเนินกำร 
              4.1 จัดประชุมคณะกรรมกำรรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ, คณะท ำงำนกำรรับนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
              4.2 กำรตรวจติดตำมกำรรับนักเรียนและรำยงำนผลกำรรับนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2563  
ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 11 โรงเรียน ระหว่ำงวันที 17 - 21 สิงหำคม 2563 
              4.3 กำรติดตำมนักเรียนด้อยโอกำสที่ออกหรือมีแนวโน้มออกกลำงคันของโรงเรียนในสังกัด 11 
โรงเรียน เป้ำหมำยนักเรียนที่ได้รับกำรติดตำมและออกเยี่ยมบ้ำน เป็นเด็กพิกำร ยำกจน และด้อยโอกำส 
จ ำนวน 60 คน ระหว่ำงวันที่ 17 - 21 สิงหำคม 2563  
5. ผลกำรด ำเนินกำร 
 5.1 เชิงปริมำณ 

     1. โรงเรียนในสังกัด 196 โรงเรียน มีผลกำรด ำเนินงำนกำรรับนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2563 เป็นไป
ตำมนโยบำยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรรับนักเรียนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน  
ผลกำรรับนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2563 ระดับชั้นอนุบำล 1 จ ำนวน 19 คน ชั้นอนุบำล 2 จ ำนวน 2,062 คน 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 จ ำนวน 2,682 คน และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 จ ำนวน 459 คน 
    2. นักเรียนพิกำร ยำกจน และด้อยโอกำส จ ำนวน  60 คน ได้รับกำรส่งเสริมสนับสนุน ติดตำม 
และดูแลช่วยเหลือด้ำนกำรเรียน กำรศึกษำต่อ รวมทั้งได้รับค ำแนะน ำในกำรด ำเนินชีวิตอยู่ร่วมกับสังคม 
อย่ำงมีควำมสุขโดยควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วนในพ้ืนที่  
    3. ผู้บริหำรโรงเรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รู้จักนักเรียนเป็นรำยบุคคลและมีข้อมูล

พ้ืนฐำนของนักเรียนเพ่ือเป็นฐำนข้อมูลในกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อไป 
 5.2 เชิงคุณภำพ 
                   เด็กวัยเรียนเข้ำเรียนและได้รับกำรศึกษำจนจบกำรศึกษำภำคบังคับ ตำมศักยภำพและควำม
เหมำะสมสำมำรถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข มีจิตส ำนึกท่ีดี และเป็นก ำลังส ำคัญในกำรพัฒนำ
ประเทศชำติต่อไป   
6. ปัญหำ / อุปสรรค 
             6.1 ผู้ปกครองของนักเรียนบำงรำย ไม่ยอมรับข้อมูลผลกำรคัดกรองคนพิกำรทำงกำรศึกษำของ 
บุตรหลำนตนเอง ท ำให้เด็กขำดโอกำสทำงกำรศึกษำหรือสิทธิต่ำง ๆ เนื่องจำกโรงเรียนและครูไม่สำมำรถให้ 
กำรดูแลและช่วยเหลือได้อย่ำงเต็มท่ีตำมวิธีกำรหรือกระบวนงำน 
     6.2 ผู้ปกครองนักเรียนมีฐำนะทำงครอบครัวยำกจนจึงไม่ส่งบุตรหลำนเข้ำเรียนต่อในระดับสูงขึ้น  
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     6.3 ผู้ปกครองนักเรียนบำงรำยไม่สนับสนุนให้บุตรหลำนเรียนต่อภำคบังคับเนื่องจำกไม่เห็น
ควำมส ำคัญของกำรศึกษำ 
7. ข้อเสนอแนะ 
     7.1 หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง โรงเรียน เพิ่มช่องทำงกำรชี้แจงรำยละเอียด/กระบวนกำรด ำเนินงำน
เพ่ือให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจในสิทธิ โอกำส บทบำทหน้ำที่แก่พ่อแม่หรือผู้ปกครองนักเรียน 
      7.2 สนับสนุนด้ำนจัดหำทุนกำรศึกษำเพ่ือให้กำรช่วยเหลือแก่นักเรียนที่ยำกจนขำดแคลน 
อย่ำงทั่วถึง 
      7.3 หน่วยงำน/โรงเรียนให้ร่วมมือในกำรสร้ำงควำมตระหนักด้ำนกำรศึกษำให้แก่ผู้ปกครอง
นักเรียน 
 

(10) โครงกำร  กำรขับเคลื่อนพัฒนำศักยภำพของผู้เรียน สู่เวทีกำรแข่งขันระดับนำนำชำติ  
1. งบประมำณที่ได้รับจัดสรร  53,934  บำท งบประมำณท่ีใช้ไป  53,934  บำท  คงเหลือ  -   บำท 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือเปิดโอกำสให้ผู้เรียนได้แสดงศักยภำพด้ำนคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ได้อย่ำงเต็มที่ 
 2.2 เพ่ือคัดเลือกและต่อยอดนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้ำร่วมแข่งขันทำงวิชำกำรในเวทีระดับนำนำชำติ 
 2.3 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและกระตุ้นให้ครู/ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรจัด 
กำรเรียนกำรสอน 
3. ตัวช้ีวัดที่บรรลุตำมโครงกำร 
 ร้อยละของนักเรียนมีควำมสำมำรถด้ำนคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ระดับประถมศึกษำ (ป.4-6) 
และระดับมัธยมศึกษำ (ม.1-3) จำกโรงเรียนในสังกัดเข้ำร่วมกำรแข่งขันคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับเขต 
พ้ืนที่กำรศึกษำ เพ่ือเตรียมสู่เวทีระดับนำนำชำติ อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
4. กิจกรรมที่ด ำเนินกำร 

1. ประชุมคณะกรรมกำรเตรียมควำมพร้อม  
2. ด ำเนินกำรสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ำร่วมโครงกำรฯรอบที่ 1 ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
3. กำรสรุปและรำยงำนผลโครงกำรฯ 

5. ผลกำรด ำเนินงำน 
    5.1. เชิงปริมำณ 

นักเรียนมีควำมสำมำรถด้ำนคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ระดับประถมศึกษำ (ป.4-6)  
จ ำนวน 1,263 คน และระดับมัธยมศึกษำ (ม.1-3) จ ำนวน 322 คน จำกโรงเรียนในสังกัดเข้ำร่วมกำรแข่งขัน
คัดเลือกเป็นตัวแทนระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เพ่ือเตรียมสู่เวทีระดับนำนำชำติ รวมทั้งหมด  
จ ำนวน 1,585 คน 
   5.2. เชิงคุณภำพ 
 นักเรียนมีควำมสำมำรถด้ำนคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ได้รับกำรส่งเสริมสนับสนุนและแสดง 
ศักยภำพได้อย่ำงเต็มที่ 
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(11) โครงกำร  กำรอบรมครูด้วยระบบทำงไกลตำมโครงกำรพัฒนำนักเรียนอย่ำงมีคุณภำพ 
             ด้วยกำรจัดประสบกำรณ์เรียนรู้วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษำ  
            ปีงบประมำณ 2563 
1. งบประมำณที่ได้รับจัดสรร  58,000  บำท งบประมำณท่ีใช้ไป  58,000  บำท  คงเหลือ  -  บำท 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพัฒนำครูพี่เลี้ยงประจ ำศูนย์ฝึกอบรมท ำหน้ำที่ร่วมกับ สสวท. ในกำรด ำเนินกำรจัดอบรม 
ขยำยผลให้กับครูผู้สอน จำกโรงเรียนในสังกัด สพฐ. สช. สถ.และ สนศ.ในจังหวัดมหำสำรคำม มีควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจและสำมำรถจัดประสบกำรณ์เรียนรู้คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี ตำมแนวทำง  
สสวท. ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 2. เพื่อพัฒนำครูผู้สอนปฐมวัย ครูประถมศึกษำ และครูมัธยมศึกษำจำกโรงเรียนในสังกัด 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและสำมำรถ 
จัดประสบกำรณ์เรียนรู้คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี ตำมแนวทำง สสวท. ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
3. ตัวช้ีวัดที่บรรลุตำมโครงกำร 
 3.1 ร้อยละ100 ของครูพ่ีเลี้ยงศูนย์ฝึกอบรมครูด้วยระบบทำงไกล สำมำรถจัดอบรมขยำยผลให้กับ
ครูผู้สอน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและสำมำรถจัดประสบกำรณ์เรียนรู้คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี  
ตำม แนวทำง สสวท. ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 3.2 ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนปฐมวัย ครูประถมศึกษำ และครูมัธยมศึกษำจำกโรงเรียนในสังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและสำมำรถจัด
ประสบกำรณเ์รียนรู้คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี ตำมแนวทำง สสวท. ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
4. กิจกรรมที่ด ำเนินกำร 

1. ประชุมคณะกรรมกำรเตรียมควำมพร้อม  
2. อบรมครูพ่ีเลี้ยงฯ 5 รุ่น ดังนี้ 
 รุ่นที่ 1 ระดับปฐมวัย จ ำนวน 15 คน 
 รุ่นที่ 2 กำรอบรมครูพ่ีเลี้ยงฯ ระดับประถมศึกษำตอนต้น จ ำนวน 21 คน 
 รุ่นที่ 3 กำรอบรมครูพ่ีเลี้ยงฯ ระดับประถมศึกษำตอนปลำย จ ำนวน 21 คน 
 รุ่นที่ 4 กำรอบรมครูพ่ีเลี้ยงฯ ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น จ ำนวน 14 คน 
 รุ่นที่ 5 กำรอบรมครูพ่ีเลี้ยงฯ ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย จ ำนวน 9 คน 
3. กำรสรุปและรำยงำนผลโครงกำรฯ 

5. ผลกำรด ำเนินงำน 
    5.1. เชิงปริมำณ 
 1. ครูพ่ีเลี้ยงประจ ำศูนย์ฝึกอบรมครูด้วยระบบทำงไกล  จ ำนวน 84 คน สำมำรถจัดอบรม 
ขยำยผลให้กับครูผู้สอน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและสำมำรถจัดประสบกำรณ์เรียนรู้คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ 
และเทคโนโลยี ตำมแนวทำง สสวท. ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

2. ครูผู้สอนปฐมวัย (40 คน) ครูประถมศึกษำตอนต้น (40 คน) ครูประถมศึกษำตอนปลำย  
(40 คน) และครูมัธยมศึกษำตอนต้น (40 คน) จ ำนวนทั้งหมด  160  คน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและสำมำรถ 
จัดประสบกำรณ์เรียนรู้คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี ตำมแนวทำง สสวท. ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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    5.2. เชิงคุณภำพ 
1. ครูพ่ีเลี้ยงประจ ำศูนย์ฝึกอบรมครูด้วยระบบทำงไกล สำมำรถจัดอบรมขยำยผลให้กับ 

ครูผู้สอน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและสำมำรถจัดประสบกำรณ์เรียนรู้คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี   
ตำมแนวทำง สสวท. ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

2. ครูผู้สอนปฐมวัย ครูประถมศึกษำตอนต้น ครูประถมศึกษำตอนปลำย และครูมัธยมศึกษำ 
ตอนต้น มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและสำมำรถจัดประสบกำรณ์เรียนรู้คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี     
ตำมแนวทำง สสวท. ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

นโยบำยที่ 3  ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
(1)  โครงกำร กำรขับเคลื่อนกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนภำษำอังกฤษ ตำมแนวกำรทดสอบ 

       ระดับชำติ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3  
                 โดยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมรูปแบบ Boot Camp 
1. งบประมำณที่ได้รับจัดสรร 37,200บำท งบประมำณที่ใช้ไป 37,200 บำท   คงเหลือ  0  บำท 
2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือส่งเสริมพัฒนำผู้เรียนให้สำมำรถใช้ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 2.2 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนภำษำอังกฤษ กำรทดสอบระดับชำติ (O-NET)  
 2.3 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำทักษะครูผู้สอนภำษำอังกฤษระดับประถมศึกษำ และ ขยำยโอกำส จัดให้
กำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง (Active Learning) ตำมรูปแบบครูผู้สอนภำษำอังกฤษ Boot Camp  
3. ตัวช้ีวัดที่บรรลุตำมโครงกำร 
  1. ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนภำษำอังกฤษผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรใช้
ภำษำอังกฤษ 
 2. ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนภำษำอังกฤษจัดกำรเรียนกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ  
Boot Camp 

3. ร้อยละ 80 ของสถำนศึกษำจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษแบบ (Active Learning) 
 4. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 มีคะแนน O-NET ตั้งแต่ร้อยละ 50ขึ้นไป  
มีจ ำนวนเพิ่มขึ้นจำกปีกำรศึกษำท่ีผ่ำนมำร้อยละ 5 
4. กิจกรรมที่ด ำเนินกำร 

4.1 จัดท ำ/ขออนุมัติโครงกำร/แต่งตั้งคณะท ำงำนด ำเนินงำนตำมโครงกำร 
 4.2 ประชุมคณะท ำงำนวำงแผนอบรมเชิงปฏิบัติกำร 
 4.3 อบรมเชิงปฏิบัติกำรครูแกนน ำภำษำอังกฤษชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 (จ ำนวน 2 วัน) 
 4.4 อบรมเชิงปฏิบัติกำรครูผู้สอนภำษำอังกฤษชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  (จ ำนวน 2 วัน) 
 4.5 สรุปและรำยงำนผล 
5. ผลกำรด ำเนินงำน 
    5.1. เชิงปริมำณ 
  5.1.1 โรงเรียนในสังกัด ครูแกนน ำภำษำอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ระดับศูนย์พัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ จ ำนวน 40 คน 
 5.1.2 โรงเรียนในสังกัด ครูแกนน ำภำษำอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ระดับศูนย์พัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ จ ำนวน  20  คน 
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   5.2. เชิงคุณภำพ 
 5.2.1 ร้อยละ 85 นักเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 
สำมำรถใช้ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรได้อย่ำงมีคุณภำพ  

5.2.2 ร้อยละ 5 คะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 
เพ่ิมข้ึนตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

5.2.3 ร้อยละ 70 ครูผู้สอนภำษำอังกฤษสำมำรถจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมปฏิบัติจริง Active 
Learning โดยใช้กำรจัดกำรเรียนรู้ตำมรูปแบบ Boot Camp 
6. ปัญหำ / อุปสรรค 

ครูผู้สอนภำษำอังกฤษไม่ได้จบสำขำวิชำที่ได้รับผิดชอบให้สอน จึงขำดควำมม่ันใจในกำรจัด 
กิจกรรมส่งเสริมทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร  
7. ข้อเสนอแนะ 

7.1 ส่งเสริมและพัฒนำทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรของครูผู้สอนโดยกำรจัดกำรเรียนรู้
ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง (Active Learning) อย่ำงเป็นกัลยำณมิตรเพ่ือสร้ำงควำมมั่นใจ 

7.2 เปิดโอกำสให้ครูผู้สอนภำษำอังกฤษได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษ
เพ่ือกำรสื่อสำรโดยกำรจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง (Active Learning) กับเพ่ือนร่วมวิชำชีพ  

7.3 ชี้แนะ ผู้ร่วมโครงกำรอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเป็นขวัญก ำลังใจและพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องเพ่ือส่งเสริม 
ให้เกิดวิธีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศต่อไป 
 

(2)  โครงกำร   ประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรวิเครำะห์ สังเครำะห์ผลกำรด ำเนินกำรประจ ำปี 
  งบประมำณ 2563 และกำรวิเครำะห์จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2564               
1. งบประมำณที่ได้รับจัดสรร  39,610  บำท งบประมำณท่ีใช้ไป  33,570  บำท  คงเหลือ  6,040  บำท 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพัฒนำบุคลำกรกลุ่มนโยบำยและแผน ในกำรสร้ำงองค์ควำมรู้เรื่อง กำรสังเครำะห์ผลกำร
ด ำเนินกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
 2. เพื่อจัดเตรียมจัดท ำแผนปฏิบัติกำร พ.ศ. 2564 
 3. เพื่อฝึกปฏิบัติกิจกรรม และแนวทำงกำรจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนำเครือข่ำยให้หลำกหลำยและสำมำรถ
น ำไปประยุกต์ใช้กับกลุ่มวิชำชีพอ่ืน 
3. ตัวช้ีวัดที่บรรลุตำมโครงกำร 
 1.ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ส่งเสริมและพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในรูปแบบ “ชุมชน
แห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ”  
 2. ครู มีกำรเปลี่ยนบทบำทจำก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค ำปรึกษำ ข้อเสนอแนะกำรเรียนรู้
หรือผู้อ ำนวยกำรกำรเรียนรู้ 
4. กิจกรรมที่ด ำเนินกำร 
 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรสังเครำะห์ผลแผนปฏิบัติกำรปี 2563 / อบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดท ำ 
ร่ำงแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ระหว่ำงวันที่ 21 -23 สิงหำคม 2563  
ณ โรงแรมเชียงคำนแกรนด์ อ.เชียงคำน จ.เลย 
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5. ผลกำรด ำเนินงำน 
    3.1 เชิงปริมำณ 

3.1.1 รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 ที่ก ำกับดูแล 
กลุ่มนโยบำยและแผน 
 3.1.2. บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 38 ค (2) กลุ่มนโยบำยและแผน กลุ่มICTและลูกจ้ำง จ ำนวน  8  คน 
    3.2 เชิงคุณภำพ 
 ผู้บริหำร และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 38 ค (2) กลุ่มนโยบำยและแผน กลุ่มICTและลูกจ้ำง 
มีองค์ควำมรู้ และสำมำรถสังเครำะห์ผลกำรด ำเนินกำรที่ผ่ำนมำ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 และมีกำรจัด
เตรียมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 
 

(3) โครงกำร  พัฒนำศักยภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  
1. งบประมำณที่ได้รับจัดสรร  250,000 บำท  งบประมำณที่ใช้ไป  279,510  บำท  คงเหลือ  –   บำท                      
2. วัตถุประสงค์ 
      2.1 เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรสรรหำบุคคลเพื่อจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำร เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
บริสุทธิ์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีมำตรฐำน 
 2.2 เพ่ือให้ได้บุคลำกรที่ดี มีคุณภำพ มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ส่งผลให้สถำนศึกษำสำมำรถจัดกำร
เรียนกำรสอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น 
 2.3 เพ่ือสรรหำ/คัดเลือกบุคลำกรได้ครบตำมจ ำนวนอัตรำที่ได้รับจัดสรร 
3. ตัวช้ีวัดที่บรรลุตำมโครงกำร 
    3.1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 มีแผนอัตรำก ำลังในกำรสรรหำ/
คัดเลือกบุคคล 
          3.2 ได้บุคลำกรตรงกับควำมต้องกำรของสถำนศึกษำ 
4. กิจกรรมที่ด ำเนินกำร 

กำรสรรหำ/คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำร ต ำแหน่งครูผู้สอน และต ำแหน่งนักจิตวิทยำ 
ประจ ำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
5. ผลกำรด ำเนินงำน 
    5.1. เชิงปริมำณ 

สรรหำ/คัดเลือกบุคลำกรเพ่ือปฏิบัติงำนเป็นพนักงำนรำชกำร ได้ตำมจ ำนวนอัตรำที่ได้รับจัดสรร 
ต ำแหน่งครูผู้สอน จ ำนวน 9 อัตรำ ต ำแหน่งนักจิตวิทยำประจ ำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จ ำนวน 1 อัตรำ  
       5.2. เชิงคุณภำพ 
 ได้บุคลำกรปฏิบัติงำนเป็นพนักงำนรำชกำร ที่ดีมีคุณภำพ มีควำมรู้ ควำมสำมำรถท่ีเหมำะสม ส่งผล 
ต่อกำรพัฒนำศักยภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
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6. ปัญหำ / อุปสรรค 
 6.1 กำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรบุคคลเพ่ือเป็นพนักงำนรำชกำรและกำรคัดเลือกคัดเลือก
บุคคลเพื่อจัดจ้ำงจ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว ครูรำยเดือนแก้ปัญหำสถำนศึกษำขำดแคลนครูขั้นวิกฤต สังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 ได้ยึดตำมระเบียบหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติ
อย่ำงเคร่งครัด ซึ่งในกำรปฏิบัติมีกระบวนกำรที่ซับซ้อนหลำยขั้นตอน ดังนั้น เพ่ือให้เกิดควำมโปร่งใส บริสุทธิ์  
ยุติธรรมมีควำมเสมอภำค และสำมำรถตรวจสอบได้ จึงต้องด ำเนินกำรในรูปแบของคณะกรรมกำร แต่งตั้ง
บุคคลเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำรจ ำนวนมำกตำมควำมเหมำะสมและจ ำเป็น เพ่ือรองรับกำรตรวจสอบ 

6.2 จำกกำรที่ต้องด ำเนินกำรด้วยควำมโปร่งใส บริสุทธิ์ และยุติธรรม จึงต้องแต่งตั้งบุคคลจำกหลำย
ฝ่ำยมำเป็นคณะกรรมกำรด ำเนินกำร เช่น กรรมกำรออกข้อสอบ กรรมกำรสัมภำษณ์  กรรมกำรคุมสอบ 
กรรมกำรรับ – ส่งข้อสอบ เป็นต้น  ซึ่งในคณะกรรมกำรบำงชุด จะถือเป็นควำมลับท ำให้เกิดปัญหำในกำร
ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนบุคคลมำเป็นคณะกรรมกำร ด้ำนสถำนที่สอบ กำรประสำนงำน 
กับกรรมกำรล่วงหน้ำ กำรด ำเนินกำรจัดประชุมชี้แจงท ำควำมเข้ำใจให้คณะกรรมกำรคณะต่ำง ๆ  

6.3 เนื่องจำกเป็นกำรสรรหำและคัดเลือกบุคคลทั่วไป ท ำให้มีผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกเป็น 
จ ำนวนมำก จึงต้องใช้บุคลำกรและงบประมำณในกำรด ำเนินกำรจ ำนวนมำก แต่มีงบประมำณในกำรด ำเนินกำร 
ที่จ ำกัด   
 7. ข้อเสนอแนะ 
  7.1 เนื่องจำกมีงบประมำณท่ีจ ำกัด เพื่อเป็นประหยัดค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรสรรหำและคัดเลือก
บุคคล ควรแต่งตั้งคณะกรรมกำรปฏิบัติหน้ำที่หลำยด้ำนโดยต้องไม่เกิดควำมเสียหำยต่อทำงรำชกำรด้ำนวัสดุ
อุปกรณ์ในกำรด ำเนินกำร ควรใช้เท่ำท่ีมีควำมจ ำเป็น 
  7.2 จำกกำรด ำเนินกำรที่ผ่ำนมำพบว่ำ อำจมีผู้แสวงหำผลประโยชน์จำกกำรสรรหำและกำรคัดเลือก 
โดยกำรแอบอ้ำงว่ำจะช่วยเหลือผู้สมัครให้สอบได้ เพ่ือเป็นกำรป้องปรำม ควรแจ้งประชำสัมพันธ์ให้ผู้เข้ำรับ 
กำรคัดเลือกทรำบและอย่ำได้หลงเชื่อ และขอควำมร่วมมือแจ้งให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำทรำบ 
เพ่ือด ำเนินกำรทำงกฎหมำยต่อไป 

 

นโยบำยที่ 4  ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ 
        มีมำตรฐำนและลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 

(1) โครงกำร  กำรขับเคลื่อนกำรยกระดับระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ  
        ระดับชั้นเรียน เพื่อรองรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 

1. งบประมำณที่ได้รับจัดสรร 6,650 บำท งบประมำณที่ใช้ไป 6,650 บำท คงเหลือ  0  บำท 
2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำระดับชั้นเรียน ให้เกิด
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล อย่ำงยั่งยืน 
 2.2 เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจและควำมตระหนักของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูและบุคลำกร  
ในระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
 2.3 เพ่ือให้สถำนศึกษำทุกแห่งในสังกัดมีผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป 
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3. ตัวช้ีวัดที่บรรลุตำมโครงกำร 
3.1 ร้อยละ 80 ของโรงเรียนมีระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
3.2 ร้อยละ 80 ของโรงเรียนที่ประสงค์ขอรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก รอบสี่ ได้ผลกำรประเมิน

ตั้งแต่ระดับ ดี ขึ้นไป 
3.3 ร้อยละ 80 ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูและบุคลำกรมีควำมเข้ำใจและตระหนักในระบบ 

กำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
4. กิจกรรมที่ด ำเนินกำร 

4.1 จัดท ำ/ขออนุมัติโครงกำร/แต่งตั้งคณะท ำงำนด ำเนินงำนตำมโครงกำร 
4.2 ประชุมคณะท ำงำน (ศึกษำนิเทศก์/คณะกรรมกำร)/ 
4.3 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร กำรสังเครำะห์รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ  

ปีกำรศึกษำ 2562 
4.4 กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรขับเคลื่อนยกระดับระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ

ระดับห้องเรียน โรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 196 โรง 
4.5 นิเทศ ติดตำมและประเมินคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียน ระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน

สถำนศึกษำระดับห้องเรียน โรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 196 โรง 
4.6 สรุปและรำยงำนผล 

5. ผลกำรด ำเนินงำน 
   5.1. เชิงปริมำณ 

โรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 196 โรง 
   5.2. เชิงคุณภำพ 

5.2.1 โรงเรียนมีระบบประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำมีควำมเข้มแข็ง  
5.2.2 โรงเรียนที่ประสงค์ขอรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก มีระบบประกันคุณภำพภำยใน

สถำนศึกษำ ในระดับดี ขึ้นไป  
5.2.3 โรงเรียนที่ประสงค์ขอรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ได้รับผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 

ในระดับดี ขึ้นไป 
6. ปัญหำ / อุปสรรค 

6.1 โรงเรียนมีระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ไม่ชัดเจน ไม่เป็นระบบ 
6.2 ครูและบุคลำกรขำดควำมตระหนักในระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 

7. ข้อเสนอแนะ 
7.1 โรงเรียนก ำหนดมำตรฐำนของสถำนศึกษำ แผนปฏิบัติกำร พัฒนำตำมแผนปฏิบัติกำร 

และมำตรฐำนสถำนศึกษำ 
7.2 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูและบุคลำกรในโรงเรียนปฏิบัติหน้ำที่ ตำมมำตรฐำนของสถำนศึกษำ 

และแผนปฏิบัติกำรของสถำนศึกษำ 
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นโยบำยที่ 5  ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(1) โครงกำร  กำรพัฒนำนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอนน้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
             เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด 
         ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ในโรงเรียนต้นแบบส่ิงแวดล้อม  
         ศูนย์พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม  
             เขต 1  ปีกำรศึกษำ 2563 
1. งบประมำณที่ได้รับจัดสรร 15,000บำท งบประมำณที่ใช้ไป 15,000 บำท   คงเหลือ  0   บำท 
2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือสร้ำงจิตส ำนึก ขยำยองค์ควำมรู้ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้ำนกำรผลิตและบริโภค  
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถำนศึกษำตำมแนวศำสตร์พระรำชำสู่กำรน ำไปใช้ในกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวัน 
 2.2 เพ่ือส่งเสริมควำมรู้ ด้ำนวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) กำรลดคำร์บอนในสถำนศึกษำ ผลิตสื่อ 
จัดกิจกรรมและบูรณำกำรสำระกำรเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องด้ำนกำรเลือกผลิตและเลือกซื้อที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตำมนโยบำย 4.0  
 2.3 เพ่ือสนับสนุนควำมรู้ควำมเข้ำใจเชื่อต่อเครือข่ำยเตรียมควำมพร้อมโรงเรียนและชุมชนบริเวณใกล้
โรงงำนอุตสำหกรรมที่จะได้รับกำรพัฒนำเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 
 2.4 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนสถำนศึกษำ ส ำนักงำนเขตฯ เป็นต้นแบบในกำรจัดซื้อจ้ำงเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นแบบอย่ำงในกำรสร้ำงจิตส ำนึกด้ำนกำรบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือยกระดับให้เป็น
สถำนศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ด้ำนกำรศึกษำสีเขียวต้นแบบ 
3. ตัวช้ีวัดที่บรรลุตำมโครงกำร 
 3.1 ร้อยละ 80 ของโรงเรียนต้นแบบในสังกัดมีนโยบำยและจัดกิจกรรมให้ควำมรู้ ที่ถูกต้องและสร้ำง
จิตส ำนึกด้ำนกำรผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมน ำไปปฏิบัติใช้ที่บ้ำนและชุมชน เช่น กำรส่งเสริม
อำชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กำรลดใช้สำรเคมีจำกปุ๋ยและยำฆ่ำแมลง 
    3.2 ร้อยละ 80 ของโรงเรียนต้นแบบในสังกัดมีกำรน ำขยะมำใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์ 
และพลังงำนเพื่อลดปริมำณขยะและมีกำรส่งเสริมกำรคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมำณคำร์บอนที่โรงเรียน
และชุมชน 
           3.3 ร้อยละ 70 ของโรงเรียนต้นแบบในสังกัดมีกำรบูรณำกำรเรื่องกำรจัดกำรขยะแบบมีส่วนร่วม 
และกำรขยะมำใช้ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกในสำระกำรเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง 
           3.4 ร้อยละ 75 ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้จำกแหล่งเรียนรู้ มีกำรขยำยผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน
โรงเรียน ชุมชน เรียนรู้ด้ำนกำรลดใช้พลังงำน กำรจัดกำรขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ 
และตัวอย่ำงรูปแบบผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงำนอุตสำหกรรมสีเขียว 
  3.5 ร้อยละ 70 ของนักเรียนและโรงเรียนต้นแบบในสังกัด มีกำรเก็บข้อมูลเปรียบเทียบกำรลด
ปริมำณคำร์บอนไดออกไซต์ ในกำรด ำเนินกิจกรรมประจ ำวันในสถำนศึกษำและที่บ้ำน ข้อมูลของ Carbon 
Footprint ในรูปแบบ QR CODE และ PAPER less  
  3.6 ร้อยละ 75 ของครู มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ สำมำรถพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และด ำเนินกำรจัดท ำ
งำนวิจัยด้ำนกำรสร้ำงส ำนึกด้ำนกำรผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ 
  3.7 ร้อยละ 60 ของครู และนักเรียน สำมำรถน ำสื่อนวัตกรรมที่ผ่ำนกระบวนกำรคิดมำประยุกต์ใช้ 
ในโรงเรียนกำรจัดกำรเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันและชุมชนได้ตำมแนวทำง Thailand 4.0 
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  3.8 ร้อยละ 70 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ โรงเรียนต้นแบบมีกำรปรับปรุงและพัฒนำบุคลำกร
และสถำนที่ให้เป็น ส ำนักงำนสีเขียว โรงเรียนสีเขียว ต้นแบบ มีนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน 
4. กิจกรรมที่ด ำเนินกำร 
 4.1 จัดท ำ/ขออนุมัติโครงกำร/แต่งตั้งคณะท ำงำนด ำเนินงำนตำมโครงกำร 
 4.2 ประชุมคณะท ำงำน (ศึกษำนิเทศก์/คณะกรรมกำร)/ออกแบบกิจกรรมกำรด ำเนินกำร 
 4.3 ด ำเนินกำรตำมโครงกำร 
    4.3.1 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอนน้อมน ำหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภำยใต้สถำนกำรณ์โรคติดเชื้อโคโรนำ
ไวรัส 2019 (COVID-19) ในโรงเรียนต้นแบบสิ่งแวดล้อม ศูนย์พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ สังกัดส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1  
           4.3.2 นิเทศ ติดตำมและประเมินผล      

4.4 สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
5. ผลกำรด ำเนินงำน 
    5.1. เชิงปริมำณ 
  5.1.1 โรงเรียนในสังกัด ได้รับกำรส่งเสริมด้ำนควำมรู้ กำรสร้ำงจิตส ำนึกด้ำนกำรผลิตและบริโภค 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 5.1.2 โรงเรียนในสังกัด น ำเทคโนโลยีมำจัดท ำระบบสำรสนเทศกำรเก็บข้อมูล ด้ำนควำมรู้ เรื่องฉลำก
สีเขียวเพ่ือสิ่งแวดล้อม และสำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียนตำมแนวทำง Thailand 4.0 
 5.1.3 โรงเรียนในสังกัด จัดท ำนโยบำยจัดซื้อจัดจ้ำงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 5.1.4 โรงเรียนในสังกัด บูรณำกำรหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ กำรผลิต 
และบริโภค สู่กำรลดปริมำณคำร์บอนในโรงเรียนคำร์บอนต่ ำ สู่ชุมชนคำร์บอนต่ ำ 
 5.1.5 โรงเรียนในสังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ มีกำรปรับปรุงและพัฒนำเป็นต้น สถำนศึกษำสีเขียว 
(Green School) ส ำนักงำนสีเขียว (Green Office) เพ่ือเป็นแบบอย่ำงเอ้ือหรือสนับสนุนกำรเรียนรู้ของ
นักเรียนและชุมชน 
   5.2. เชิงคุณภำพ 
  5.2.1 โรงเรียนต้นแบบ 5 โรงเรียน มีนโยบำยส่งเสริมควำมรู้และสร้ำงจิตส ำนึกและจัดกำรเรียนรู้
กำรผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
            5.2.2 โรงเรียนต้นแบบ จ ำนวน 5 โรงเรียน น ำขยะมำใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมำณขยะ 
            5.2.3 โรงเรียนนวัตกรรมต้นแบบในกำรน ำ 3Rs มำประยุกต์ใช้ในกำรผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อมจ ำนวน 5 โรงเรียน 
            5.2.4 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 มีกำรท ำนโยบำยกำรจัดซื้อ   
จัดจ้ำงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
            5.2.5 โรงเรียน จ ำนวน 191 โรงเรียน น ำ 3Rs มำประยุกต์ใช้ในกำรผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม 
6. ปัญหำ / อุปสรรค 
 6.1 โรงเรียนมีบุคลำกรในกำรดูแลงำนสิ่งแวดล้อมจ ำนวนน้อย  
 6.2 ครูและบุคลำกรขำดควำมตระหนักในกำรดูแลสิ่งแวดล้อมของสถำนศึกษำ 
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7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 โรงเรียนก ำหนดมำตรฐำนของสถำนศึกษำ แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี พัฒนำตำมแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปแีละมำตรฐำนสถำนศึกษำ 
 7.2 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูและบุคลำกรในโรงเรียนปฏิบัติหน้ำที่ ตำมมำตรฐำนของสถำนศึกษำ 
และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของสถำนศึกษำ 

 

นโยบำยที่ 6  ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

(1) โครงกำร  ก ำหนดนโยบำย และทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563   
                 จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประจ ำปี พ.ศ. 2563 – 2565   
        และจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
1. งบประมำณที่ได้รับจัดสรร  47,550  บำท งบประมำณท่ีใช้ไป  47,550 บำท  คงเหลือ  0   บำท 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้ผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำและผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในกำรระดมควำมคิด
สร้ำงสรรค์ร่วมก ำหนดนโยบำยและทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของประเทศ
ของโลกและเชื่อมโยงกับนโยบำยรัฐบำล กรอบแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 นโยบำย
กระทรวงศึกษำธิกำร นโยบำยคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ปัญหำควำมต้องกำรของพ้ืนที่สนับสนุน 
กำรด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำให้เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนด 
 2.2 เพ่ือให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1  มีนโยบำยและทิศทำง 
กำรพัฒนำกำรศึกษำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ใช้เป็นกรอบและแนวทำงในกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ 
 2.3 เพ่ือให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 มีแผนพัฒนำกำรศึกษำ    
ขั้นพ้ืนฐำน ประจ ำปี พ.ศ. 2563 – 2565 และมีแผนปฏบิัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  
 2.4 เพ่ือให้สถำนศึกษำในสังกัด มีแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ในกำรขับเคลื่อน
นโยบำยสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม และน ำไปสู่เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ 
3. ตัวช้ีวัดที่บรรลุตำมโครงกำร 
 หน่วยงำนทุกระดับ พัฒนำนวัตกรรม และเทคโนโลยี (Digital Technology) มำใช้ในกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรบริหำรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงเป็นระบบ 
4. กิจกรรมทีด่ ำเนินกำร 

4.1 ขั้นกำรวำงแผน (Plan) กำรเตรียมกำร สื่อสำรและสร้ำงควำมเข้ำใจ  
          (1) จัดเตรียมข้อมูล และข้อมูลสำรสนเทศของหน่วยงำน และส่วนที่เกี่ยวข้อง 
          (2) แต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำหนดนโยบำยและทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำ  
           (3) แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณ (งบพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ) ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563   
           (4) แต่งตั้งคณะท ำงำนจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนประจ ำปี พ.ศ. 2563 – 2565  
และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563   
           (5) แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบร่ำงแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนประจ ำปี  พ.ศ. 2563 –
2565 และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563   
           (6) แต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำกับ ดูแลโครงกำร/กิจกรรม และผู้รับผิดชอบตำมนโยบำย/ตัวชี้วัด 
           (7) ประสำนคณะกรรมกำร คณะท ำงำนและผู้เกี่ยวข้อง ก ำหนดวัน เวลำและสถำนที่ด ำเนินกำร 



31 

 
4.2 ขั้นปฏิบัติ (Do) ด ำเนินกำรจัดท ำแผน 

           (1) ประชุมคณะกรรมกำรก ำหนดนโยบำยและทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำ  
     (2) ประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณ(งบพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ) ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563  
           (3) ประชุมคณะท ำงำนจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนประจ ำปี พ.ศ. 2563–2565  
และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563   
           (4) แต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำกับ ดูแลโครงกำร/กิจกรรม และผู้รับผิดชอบตำมนโยบำย/ตัวชี้วัด 

4.3 ขั้นตรวจสอบ (Check)  กำรตรวจสอบแผน 
     (1) ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบร่ำงแผนพัฒนำกำรศึกษำฯ และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2563 
     (2) เสนอแผนพัฒนำกำรศึกษำฯ และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีฯ ต่อ อกศจ./กศจ. ให้ควำมเห็นชอบ 
     (3) จัดท ำเอกสำรแผนพัฒนำฯ และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  ฉบับสมบูรณ์       

4.4 น ำแผนสู่กำรปฏิบัติ (Action) 
     (1) แจ้งประชำสัมพันธ์ผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/หน่วย ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม 
ด ำเนินกำรขับเคลื่อนสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม และน ำไปสู่เป้ำหมำยตัวชี้วัด 
           (2) แจ้งประชำสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัดรับทรำบนโยบำยและทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำฯ เพื่อจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 2563 ของโรงเรียน 
           (3) แจ้งประชำสัมพันธ์นโยบำยและทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำผ่ำนช่องทำงหนังสือรำชกำร  เว็บไซต์
และป้ำยประชำสัมพันธ์ไวนิล 
           (4) รำยงำนหน่วยงำนต้นสังกัด และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง   
           (5) มอบกลุ่มงำนติดตำม ประเมินและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 
5. ผลกำรด ำเนินงำน 
     5.1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1  มีนโยบำยและทิศทำงกำรพัฒนำ
กำรศึกษำ เป็นกรอบและเครื่องมือในกำรขับเคลื่อนแผนสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม 
      5.2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1  มีแผนพัฒนำกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำนประจ ำปี พ.ศ. 2563 – 2565  และมีแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  
      5.3 สถำนศึกษำในสังกัด สำมำรถน ำนโยบำยของหน่วยงำนต้นสังกัด ใช้เป็นกรอบและแนวทำง 
ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ และจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
      5.4 ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำมเข้ำใจในนโยบำยและทิศทำงกำรพัฒนำ
กำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1  สำมำรถขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเป็นรูปธรรม  
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(2)   โครงกำร  ตรวจสอบภำยใน เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรงำนภำครัฐ โดยใช้ระบบเครือข่ำย      
            และกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม  ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
1. งบประมำณที่ได้รับจัดสรร  30,207  บำท งบประมำณท่ีใช้ไป  30,207  บำท  คงเหลือ   -   บำท 
2. วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อพัฒนำผู้ตรวจสอบภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1  
ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน  

2. เพ่ือเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจเครือข่ำยผู้ตรวจสอบภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
มหำสำรคำม เขต 1 ให้สำมำรถปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในตำมมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน 

3. เพื่อตรวจสอบ ติดตำม ประเมินผลและให้ข้อเสนอแนะในกำรบริหำรงบประมำณตำมแผนปฏิบัติ
กำร กำรควบคุมทำง กำรเงิน กำรบัญชีและควำมคุ้มค่ำจำกกำรใช้ทรัพย์สิน กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ 
ข้อบังคับและหนังสือสั่งกำร ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งสอบทำนระบบควบคุมภำยในของหน่วยงำนและสถำนศึกษำ 
ในสังกัด    
3. ตัวช้ีวัดที่บรรลุตำมโครงกำร 

ตัวชี้วัดที่ 4 สถำนศึกษำและหน่วยงำนในสังกัดทุกระดับมีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริต 
และประพฤติมชิอบบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล  
4. กิจกรรมที่ด ำเนินกำร  

1. ตรวจสอบ ติดตำมและประเมินผล ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1  
2. ตรวจสอบ ติดตำมและประเมินผลสถำนศึกษำในสังกัด จ ำนวน 23 โรงเรียน 

5. ผลกำรด ำเนินงำน 
    5.1. เชิงปริมำณ  
      ตรวจสอบ ติดตำมและประเมินผลสถำนศึกษำในสังกัด  จ ำนวน 23 โรงเรียน  
   5.2. เชิงคุณภำพ  
    1. สถำนศึกษำในสังกัด มีกำรบริหำรงบประมำณ กำรควบคุมกำรเงิน กำรบัญชี  มีประสิทธิภำพ 
และใช้ทรัพยำกรคุ้มค่ำ เกิดประโยชน์ต่อคุณภำพกำรศึกษำ  

2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 มีกำรบริหำรงบประมำณโปร่งใส 
ถูกต้องเป็นไปตำมระเบียบ ผลกำรปฏิบัติงำนบรรลุตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดและมีประสิทธิภำพ  
6. ปัญหำ / อุปสรรค 
     ด้วยสถำนกำรณ์โควิดท ำให้ไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมแผนกำรตรวจสอบและปฏิทินกำรตรวจสอบ
สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 ที่ก ำหนดไว้ 
7. ข้อเสนอแนะ 
 หน่วยตรวจสอบภำยใน ได้มีกำรปรับปฏิทินกำรตรวจสอบจึงขอปรับแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี
งบประมำณ 2563 และปรับโครงกำรตรวจสอบภำยใน เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรงำนภำครัฐ  
โดยใช้ระบบเครือข่ำยและกำบริหำรแบบมีส่วนร่วม ประจ ำปีงบประมำณ 2563 และขอปรับงบประมำณ 
เป็นจ ำนวน 30,207.- (-สำมหมื่นสองร้อยเจ็ดบำทถ้วน-) ตำมรำยละเอียดแผนกำรตรวจสอบและโครงกำร
ตรวจสอบภำยในฯ ดังแนบ 
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(3)  โครงกำร ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
1. งบประมำณที่ได้รับจัดสรร  50,000 บำท งบประมำณท่ีใช้ไป  17,600  บำท คงเหลือ 32,400 บำท 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนทำงระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
และเชิงประจักษ์ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (ทำงระบบ e-MES) กำรด ำเนินกำรทำงยุทธศำสตร์ สพฐ. 

2. เพ่ือติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนทำงระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
และเชิงประจักษ์ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (ทำงระบบ e-MES) กำรด ำเนินกำรทำงยุทธศำสตร์ สพฐ. 
 3. เพื่อติดตำมผลกำรตรวจรำชกำรตำมนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร /ตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำร
ส ำนักนำยกรัฐมนตรี ฯลฯ 
3. ตัวช้ีวัดที่บรรลุตำมโครงกำร 

สถำนศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และส ำนักงำนส่วนกลำง ได้รับกำรพัฒนำให้เป็นหน่วยงำน 
ที่มีควำมทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลำ         
เป็นหน่วยงำนที่มีหน้ำที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตำม เพื่อให้สถำนศึกษำสำมำรถจัดกำรศึกษำ 
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพครอบคลุมทุกต ำบล 
4. กิจกรรมที่ด ำเนินกำร 

4.1 ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนทำงระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
และเชิงประจักษ์ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (ทำงระบบ e-MES) กำรด ำเนินกำรทำงยุทธศำสตร์ สพฐ. 

4.2 ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนทำงระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
และเชิงประจักษ์ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (ทำงระบบ e-MES) กำรด ำเนินกำรทำงยุทธศำสตร์ สพฐ. 

4.3 ติดตำมผลกำรตรวจรำชกำรตำมนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร /ตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำร
ส ำนักนำยกรัฐมนตรี ฯลฯ 
5. ผลกำรด ำเนินงำน 
    เชิงปริมำณ 

รำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และรำยงำนผลกำรตรวจรำชกำร
ตำมนโยบำยกระทรวงศึกษำ /ตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
    เชิงคุณภำพ 

น ำแนวทำงท่ีได้จำกกำรด ำเนินงำนของโครงกำรไปด ำเนินกำรในปีต่อไป 
 

(4) โครงกำร กำรขับเคลื่อนพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
                ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
1. งบประมำณที่ได้รับจัดสรร 35,000 บำท งบประมำณที่ใช้ไป  10,200 บำท คงเหลือ 24,800 บำท 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือพัฒนำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 ให้มีควำมพร้อม 
และควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำสำมำรถยกระดับคุณภำพบริหำรจัดกำรศึกษำตำมมำตรฐำน 
และธรรมำภิบำล 

2.2 เพ่ือให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำบริหำรจัดกำรตำมภำรกิจได้ตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขต 
พ้ืนที่กำรศึกษำและเพ่ือยกระดับคุณภำพกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
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2.3 เพ่ือจัดแสดงองค์ควำมรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมเผยแพร่ควำมรู้ควำมสำมำรถหรือแสดง
ผลงำนทำงวิชำกำรและสนับสนุนส่งเสริมส ำหรับกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำตำมเกณฑ์
มำตรฐำน ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 และสถำนศึกษำในสังกัด 

2.4 เพ่ือส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ของส ำนักงำนเขต 
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 

2.5 เพ่ือเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้สัมฤทธิผล 
3. ตัวช้ีวัดที่บรรลุตำมโครงกำร 

3.1. ผูร้ับผิดชอบด ำเนินกำรตำมตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมำยร้อยละ 100 
3.2. สพป.มค.1 ด ำเนินกำรตำมมำตรฐำนส ำนักงำนร้อยละ 100  
3.3 ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจในกำรจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 98 
3.4 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1  มีควำมพร้อมและควำมเข้มแข็ง  

ในกำรบริหำรจัดกำรควำมรู้ควำมสำมำรถยกระดับคุณภำพมำตรฐำนและธรรมำภิบำล 
4. กิจกรรมที่ด ำเนินกำร 
    4.1  กิจกรรม 
           4.1.1 จัดท ำโครงกำร 
           4.1.2 แต่งตั้งคณะท ำงำน 
           4.1.3 ประชุมคณะท ำงำนมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
           4.1.4 ประชุมติดตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ขับเคลื่อน รำยงำนผลตำมปฏิทิน
ปฏิบัติงำนก ำหนด (รอบไตรมำสที่ 3) 
           4.1.5 ประชุมติดตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ขับเคลื่อน รำยงำนผลตำมปฏิทิน
ปฏิบัติงำนก ำหนด (รอบไตรมำสที่ 4) 
          4.1.6 รำยงำนผลมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
    4.2 ขั้นตอน 

4.2.1 ศึกษำ วิเครำะห์ แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มำตรฐำนตัวบ่งชี้
กรอบกำรติดตำม หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผล รวมถึงภำรกิจอ ำนำจหน้ำที่ของกลุ่มในส ำนักงำนเขต 
พ้ืนที่กำรศึกษำ 

4.2.2 แต่งตั้งคณะท ำงำนและมอบหมำยผู้รับผิดชอบตำมเกณฑ์มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 

4.2.3 จัดประชุมคณะท ำงำน เพื่อให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจและควำมส ำคัญของมำตรฐำนส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

4.2.4 ผู้ที่ได้รับมอบหมำยด ำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย 
4.2.5  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

5. ผลกำรด ำเนินงำน 
   5.1. เชิงปริมำณ กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประกอบด้วย 

5.1.1  ผอ.สพป.มค.1  - รอง ผอ.สพป.มค.1 จ ำนวน       3     คน 
5.1.2  ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย   จ ำนวน     10     คน 
5.1.3  คณะท ำงำนผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้              จ ำนวน     55     คน 
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   5.2. เชิงคุณภำพ 
5.2.1.  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 บริหำรจัดกำรศึกษำได้ตำม

เกณฑ์มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนทีกำรศึกษำ 
5.2.2  ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและนักเรียนในสังกัดมีควำมรู้และทักษะทำงวิชำกำร

เพ่ิมข้ึน และได้แสดงควำมรู้ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรได้เต็มที่  
5.2.3 ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 98 

 

(5) โครงกำร มำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำ (Covid-19) สพป.มหำสำรคำม เขต 1 
1. งบประมำณที่ได้รับจัดสรร  100,000  บำท งบประมำณที่ใช้ไป  100,000  บำท  คงเหลือ  0  บำท 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 จัดหำวัสดุอุปกรณ์เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำ (Covid-19)  
 2.2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 มีแหล่งเรียนรู้ให้ข้ำรำชกำรครู  
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน ผู้ปกครอง และประชำชนทั่วไปได้ศึกษำถึงอันตรำยของไวรัสโคโรนำ  
(Covid-19) 
 2.3. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน ผู้ปกครอง และประชำชนทั่วไปได้รู้ถึงวิธีกำร
และสำมำรถป้องกันตนเองจำกกำรแพรำระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ (Covid-19) ได้อย่ำงถูกวิธี 
3. ตัวช้ีวัดที่บรรลุตำมโครงกำร 
    - 
4. กิจกรรมที่ด ำเนินกำร 
 1. จัดหำวัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำ (Covid-19)  
 2. จัดท ำองค์ควำมรู้ ควำมเข้ำใจและกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ (Covid-19)  
5. ผลกำรด ำเนินงำน 
 5.1.  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 สำมำรถด ำเนินกำรจัดหำวัสดุ
อุปกรณ์เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของไวรัส  โคโรนำ (Covid-19)  
 5.2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 มีแหล่งเรียนรู้ให้ข้ำรำชกำรครู 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน ผู้ปกครอง และประชำชนทั่วไปได้ศึกษำถึงอันตรำยของไวรัสโคโรนำ 
(Covid-19) 
 5.3. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน ผู้ปกครอง และประชำชนทั่วไปได้รู้ถึงวิธีกำร
และสำมำรถป้องกันตนเองจำกกำรแพรำระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ (Covid-19) ได้อย่ำงถูกวิธี 
6. ปัญหำ / อุปสรรค 

สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโนนำ 2019 ท ำให้กำรด ำเนินกำรจัดหำอุปกรณ์ค่อนข้ำงล่ำช้ำ 
เพรำะมีควำมต้องกำรวัสดุอุปกรณ์ในกำรป้องกันตัวของประชำชนค่อนข้ำงมำก 

 

(6)  โครงกำร  ประชุมผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนในสังกัด 
1. งบประมำณที่ได้รับจัดสรร 100,000 บำท งบประมำณท่ีใช้ไป 46,100 บำท คงเหลือ 53,900 บำท 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน มีควำมรู้ ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ใหม่ ๆ ในกำรบริหำร
จัดกำรสถำนศึกษำในยุคปฏิรูปกำรศึกษำให้ทันกับกำรเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและสำมำรถเป็นผู้น ำที่ดี 

2.2 เพ่ือให้ข้ำรำชกำรครูในสังกัดได้รับข้อมูล ข่ำวสำร กำรด ำเนินงำนเพื่อไปสู่กำรปฏิบัติที่ถูกต้อง 
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2.3 เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดได้รับข้อมูล ข่ำวสำร เพื่อไปสู่กำรปฏิบัติงำน 
ที่ถูกต้อง 
3. ตัวช้ีวัดที่บรรลุตำมโครงกำร     

3.1 ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรตำมตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมำยร้อยละ 100 
3.2 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนและข้ำรำชกำรครู-บุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมสนใจเข้ำใจในระเบียบ   

และระบบกำรท ำงำนที่ดี สำมำรถน ำไปปฏิบัติงำนได้ถูกต้อง 
4. กิจกรรมท่ีด ำเนินกำร 

4.1 เสนอโครงกำรเพื่ออนุมัติ 
4.2 แต่งตั้งคณะท ำงำน 
4.3 กำรประชุม 
4.4 จัดกิจกรรม นิทรรศกำร 
4.5 รำยงำนผลกำรประชุม กิจกรรม 

5. ผลกำรด ำเนินงำน 
5.1  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน-ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขต 

พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 ได้รับทรำบข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงทั่วถึง 
5.2 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน -ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขต 

พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 มีควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติอย่ำงถูกต้อง 
5.3  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน-ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขต 

พ้ืนที่กำรศึกษำ ประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 ได้รับทรำบกระบวนกำรพัฒนำทำงวิชำชีพครู และสร้ำง 
ควำมเข้ำใจ ควำมร่วมมืออันดี 

5.4  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำมำรถสนองนโยบำยส ำคัญ  
เร่งด่วน ของรัฐบำลได้เป็นอย่ำงด ี

 



 
 

ส่วนที่ 2 

นโยบายและทิศทางการจัดการศึกษาประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 
ก. บทน า 

 รั ฐ ธ รรมนูญแห่ ง ร าชอาณาจั กร ไทย  พ .ศ . ๒๕๖๐ หมวด ๕  หน้ าที่ ของรั ฐ  มาตรา  ๕๔  
บัญญัติว่า “รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบ
การศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ที่ ๒๘/๒๕๕๙ เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๑๕ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ตามนัยข้อ ๓ ก าหนดว่า “ให้ส่วน
ราชการที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานด าเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี ให้มีมาตรฐาน 
และคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และตามหมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา ๖๕ บัญญัติว่า “ให้รัฐพึงจัด
ให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการ
จัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดการผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว” อนึ่ง 
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๘๐) ประกาศ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์  
ในการพัฒนาประเทศ ดังนี้ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศตามวิสัยทัศน์ไว้ ๖ 
ยุทธศาสตร์ คือ 

๑. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
๒. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
๓. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
๔. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
๕. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 ๖. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565 
 ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) และแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
ก าหนดให้มีการพัฒนาเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี สมวัยทุกด้าน โดยการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ 
ที่หลากหลาย มีเป้าหมายให้ผู้เรียนทุกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามาตรฐาน มีทักษะที่จ าเป็นของ 
โลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัย 
ใฝ่เรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ ความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เป็น 
“การศึกษาขั้นพ้ืนฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา 
ที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงก าหนดนโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2565 ดังนี้ 
 
 
 



๓๘ 
 

 1. ด้านความปลอดภัย 
     พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบรวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 
 2. ด้านโอกาส 
     2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 
     2.2 ด าเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมีคุณภาพ  
ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ
ตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความ 
เป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
     2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพื่อป้องกันไม่ให้ 
ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
อย่างเท่าเทียมกัน 
     2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพมีทักษะ 
ในการด าเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ด้านคุณภาพ 
     3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลก 
ในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
     3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดข้ันสูง นวัตกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และการ
เลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า 
     3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลกัสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักท่ีจ าเป็นในแต่ละ
ระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน 
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการจัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 
     3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
 4. ด้านประสิทธิภาพ 
     4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน 
บนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 



๓๙ 
 

     4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียน
ที่สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
     4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจ านวนนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 -3  
น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
     4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษา
ที่ตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ 
     4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเพ่ิม
ความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
     4.6 เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

                  ประกาศ ณ วันที่  16 ธันวาคม  พ.ศ. 2563 
อัมพร  พินะสา 

(นายอัมพร  พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
นโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  ได้ตระหนักถึงความส าคัญ 
ของยุทธศาสตร์ชาติเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่เน้นการ
วางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคน 
ในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
ไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่ง “คนไทยในอนาคต จะต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการ
ที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม  
โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษ
ที่ ๒๑ มีทกัษะสื่อสารภาษาอังกฤษและ ภาษาที่ ๓  และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น  มีนิสัยรักการเรียนรู้และการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ
เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง” ดังนั้น เพ่ือให้การพัฒนาประเทศ 
ไปสู่เป้าหมาย “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม  
ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 จึงได้ก าหนด
นโยบายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙  
แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาลที่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562  
และนโยบาย และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 โดยได้ก าหนด วิสัยทัศน์  
พันธกิจ เป้าประสงค์ และมาตรการและแนวทางในการด าเนินการ ดังนี้ 

 



๔๐ 
 

ข. วิสัยทัศน์ 
“สร้างคุณภาพการศึกษาสู่สากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย” 

ค. พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ทักษะวิชาชีพ เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร มีคุณธรรมจริยธรรม  

และคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21  
     4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 

และเท่าเทียม 
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)  
7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ โดยยึดพื้นที่เป็นฐานใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน 

มุ่งสู่ Thailand 4.0 
8. เสริมสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในส านักงานเขต 

พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ให้พ้นจากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
 

ง. เป้าหมาย 
1. นักเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ 
2. ผู้เรียนมีความสามารถพิเศษด้านวิชาการ ทักษะอาชีพ และมีความสามารถในการแข่งขัน 
3. ผู้เรียนมีศักยภาพและมีคุณภาพตามสมรรถนะของหลักสูตร มีคุณธรรม จริยธรรม และมี

คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
4. นักเรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพ 
6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 

Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

7. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษามีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ  
และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

8. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษามีความปลอดภัยจากภัยพิบัติและภัยคุกคาม 
ทุกรูปแบบ 

9. ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) มีความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา
รวมทั้งการให้บริการ 

 
 



๔๑ 
 

จ. นโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 1 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  ได้ก าหนดนโยบายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศในอนาคต เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนปฏิรูปประเทศ 
ด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕) แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ และมุ่งสู่ Thailand ๔.๐ ดังนี้ 

นโยบายที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
นโยบายที่ ๒ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
นโยบายที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบายที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการการศึกษา 

   ที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
นโยบายที่ ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
นโยบายที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

 

ฉ. มาตรการและแนวด าเนินการ 

นโยบายที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
  1.1 เป้าหมาย  
 ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ 
มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 
 1.2 ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
 ร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือ 
กับการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ 
  1.3 แนวทางการพัฒนา 
   1.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความจงรักภักดี ต่อสถาบันหลัก 
ของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  1.3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม 
รูปแบบใหม่ 
  1.3.3 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตให้กับผู้เรียนทุกช่วงวัย เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันความเสี่ยง 
ในการด าเนินชีวิตทั้งปัจจุบันและอนาคต 
 1.4 แผนงาน / โครงการส าคัญ 
  1.4.1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
  1.4.2 โครงการสร้างผู้น าด้วยกระบวนการลูกเสือและสภานักเรียน 
  1.4.3 โครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 
 



๔๒ 
 

นโยบายที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 2.1 เป้าหมาย 
  ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา 
และอ่ืน ๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ สร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 2.2 ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
  1. ร้อยละ 10 ของหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นที่ตอบสนองต่อการพัฒนาก าลังคน 
ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายเพิ่มขึ้น 
  2. ร้อยละ 80 ของผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถ 
น าไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
 2.3 แนวทางการพัฒนา 
  2.3.1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีทักษะ สมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน 
และการพัฒนาประเทศ 
  2.3.2 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้  
และสิ่งประดิษฐ์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
 2.4 แผนงาน / โครงการส าคัญ 
  2.4.1 โครงการพัฒนาก าลังคน ด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุน 
การลงทุนและเพ่ิมขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค (การจัดตั้งสถาบันโคเซ็น) 
  2.4.2 โครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพ เชิงนวัตกรรม 

นโยบายที่  3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 3.1 เป้าหมาย 
  3.1.1 ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ 
มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย 
มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี 
(Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  3.1.2 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 3.2 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
  1. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม  
และสติปัญญา 
  2. ร้อยละ 3 ของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มข้ึน 
  3. ผู้เรียนทุกคน ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ 
(วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา) 
  4. ร้อยละ 81 ของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
ระดับดีข้ึนไป 
  5. ร้อยละ 90 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู 



๔๓ 
 

  6. จ านวนสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาความสามารถ 
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น 
  7. ร้อยละ 100 ของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้รับ 
การพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
  8. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ได้รับการเตรียม 
ความพร้อม ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA
  9. ร้อยละ (ไม่ก าหนดค่าเป้าหมาย) ของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนที่สร้างสมดุล 
ทุกด้านและมีการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 
  10. ร้อยละ (ไม่ก าหนดค่าเป้าหมาย) ของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา
รายบุคคลเพิ่มข้ึน 
  11. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพ 
ในด้านต่าง ๆ เพื่อการประกอบอาชีพ การด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสอดคล้อง ตามสภาพ 
ความต้องการและบริบทของแต่ละพ้ืนที่ ตลอดจนความท้าทายที่เป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษที่ 21 
  12. ร้อยละ (ไม่ก าหนดค่าเป้าหมาย) ของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินตนเองในแต่ละ
มาตรฐานตามระบบการประกันคุณภาพอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 3.3 แนวทางการพัฒนา 
  3.3.1 พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา (แตกเป็นปฐมวัย 
ONET PISA พัฒนาวิทยาศาสตร์) 
  3.3.2 พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวยัให้มีความรู้ และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
และพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา 
  3.3.3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา (การบริหารและจัดการศึกษา 
ด้วยระบบคุณภาพ การนิเทศติดตาม) 
  3.3.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา เสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และสถานศึกษา 
  3.3.5 พัฒนาระบบการด าเนินงานทะเบียน - วัดผล การจัดท าจัดเก็บเอกสารหลักฐาน 
การจบการศึกษา การออกเอกสารส าคัญทางการศึกษา และการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาของส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 3.4 แผนงาน/โครงการส าคญั 
  3.4.1 โครงการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ ที่หลากหลายให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิต 
  3.4.2 โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือ ในการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  3.4.3 โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ สะเต็มศึกษา 
  3.4.4 โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมิน PISA 2021 
  3.4.5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  3.4.6 โครงการพัฒนาคลังเครื่องมือมาตรฐานเพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
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  3.4.7 โครงการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่
  3.4.8 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย 
  3.4.9 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย 
  3.4.10 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา 
  3.4.11 โครงการนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมมอนเตสซอรี เพ่ือการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน (The Education for Sustainable Development)  
  3.4.12 โครงการพัฒนามาตรฐานระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
  3.4.13 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ และเสริมสร้าง
ศักยภาพครู 
  3.4.14 โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม และคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์  
  3.4.15 โครงการจัดการศึกษาให้เด็ก ผู้ที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
  3.4.16 โครงการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
  3.4.17 โครงการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรีและกีฬา 
  3.4.18 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ดิจิตอลเทคโนโลยีและระบบอัจฉริยะในสถานศึกษา 
เพ่ือความเป็นเลิศ 
  3.4.19 โครงการครูคลังสมอง 
  3.4.20 โครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพ้ืนฐานและการพัฒนาผู้น า 
  3.4.21 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า 
  3.4.22 โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านศักยภาพการเรียนรู้เชิงกระบวนการ  
สู่ความทัดเทียมนานาชาติ 
  3.4.23 โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 
  3.4.24 โครงการคืนครูให้นักเรียน 
  3.4.25 โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาไทย 
  3.4.26 โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณและการออกแบบเทคโนโลยี 
  3.4.27 โครงการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม 
  3.4.28 โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีความหลากหลายเพื่อเอ้ือต่อการศึกษา 
และการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  3.4.29 โครงการส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง ความเป็นพลเมืองในการพัฒนาสู่โรงเรียน 
ในประชาคมอาเซียน 
  3.4.30 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามพหุปัญญา 
  3.4.31 โครงการส่งเสริมทักษะพ้ืนฐานด้านสุขภาพพลานามัย 
  3.4.32 โครงการพัฒนาเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศ 
  3.4.33 โครงการพัฒนาการบริหารและจัดการศึกษาสู่สมรรถนะแข่งขันในศตวรรษท่ี 21 
มาตรฐานสากล 
  3.4.34 โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการมัธยมศึกษา 
  3.4.35 โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) 
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  3.4.36 โครงการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการศึกษามัธยมศึกษาสู่สากล 
  3.4.37 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยม 
ของชาติ 
  3.4.38 โครงการวิจัยนวัตกรรมการจัดการศึกษา 
  3.4.39 โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม น าสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
  3.4.40 โครงการพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และหุ่นยนต์ สพฐ. 
  3.4.41 โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ 
  3.4.42 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการเทียบวุฒิ 
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  3.4.43 โครงการการพัฒนาศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรด้วยการพัฒนาสมรรถนะ 
  3.4.44 โครงการการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สายงานการสอน 
  3.4.45 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนดและหน่วยงานภายนอก 
เป็นผู้จัด 
  3.4.46 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเป็นต้นแบบในการยกย่อง 
เชิดชูเกียรติ 
  3.4.47 โครงการศนูย์โรงเรียนโอลิมปิกวิชาการ 
  3.4.48 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือเสริมศักยภาพการแข่งขัน 
ในประชาคมอาเซียน 
  3.4.49 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
  3.4.50 โครงการจ้างครูต่างชาติโครงการ English for All 
  3.4.51 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนอย่างมีคุณภาพ 
  3.4.52 โครงการ การพัฒนาบุคลากรโรงเรียนกลุ่มพิเศษ 
  3.4.53 โครงการ พัฒนาครูแกนน าภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) 
  3.4.54 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนสอนภาษาอังกฤษ 
  3.4.55 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาจีน (โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล) 
  3.4.56 โครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning 
Community) เพ่ือพัฒนาพลเมืองรุ่นใหม่ 
  3.4.57 โครงการเสริมสร้างระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐาน 
การศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพที่ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน 
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นโยบายที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน 
                และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 4.1 เป้าหมาย  
  ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ 
ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 
 4.2 ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
  1. อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาต่อประชากร 
      กลุ่มอายุ  
   - ระดับปฐมวัย ร้อยละ 100  
   - ระดับประถมศึกษา  ร้อยละ 100 
   - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ร้อยละ 100  
  2. จ านวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาและการพัฒนา
สมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความจ าเป็น (จ านวน 3,758 คน) 
  3. ร้อยละ 20 ของนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน 
 4.3 แนวทางการพัฒนา 
  4.3.1 เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค 
  4.3.2 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
  4.3.3 พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 
  4.3.4 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดเก็บเอกสาร และการแปลงข้อมูลสารสนเทศ 
ผู้ส าเร็จการศึกษา ปพ. 3 
 4.4 แผนงาน/โครงการส าคญั 
  4.4.1 โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
  4.4.2 โครงการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาในระดับพ้ืนที่ 
  4.4.3 โครงการสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
  4.4.4 โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาส าหรับ เด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
  4.4.5 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  4.4.6 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล      
    4.4.7 โครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
  4.4.8 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ 
  4.4.9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
  4.4.10 โครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  4.4.11 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 

 
 
 
 
 
 



๔๗ 
 

นโยบายที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 5.1 เป้าหมาย 
  สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 5.2 ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
  ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่ได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก  
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
 5.3 แนวทางการพัฒนา 
  สร้างจิตส านึกในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 5.4 แผนงาน/โครงการส าคญั 
  5.4.1 โครงการค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร 
  5.4.2 โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษา “สืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”  
ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
  5.4.3 โครงการโรงเรียนสีเขียว 

นโยบายที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 6.1 เป้าหมาย 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษามีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ  
และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
 6.2 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
  1. จ านวนกระบวนงาน 2 กระบวน ที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัลเพิ่มข้ึน 
  2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ของหน่วยงาน (ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
  3. ร้อยละ 100 ของนักเรียนในสังกัด มีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต 
  4. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษามีความอิสระ 
และความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาเพ่ิมขึ้น 
 6.3 แนวทางการพัฒนา 
  6.3.1 สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลเพื่อให้สถานศึกษา  
สามารถจัดการศึกษาพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ 
  6.3.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
  6.3.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนนิติบุคคลมีการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการกระจ่ายอ านาจ 
  6.3.4 พัฒนาสถานศึกษาน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา โดยใช้พื้นที่และสถานศึกษา 
เป็นฐาน เพื่อให้สามารถบริหารและจัดการศึกษาได้อย่างมีอิสระและคล่องตัว เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
ของการจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
 
 
 



๔๘ 
 

 6.4 แผนงาน/โครงการส าคญั 
  6.4.1 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
  6.4.2 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
  6.4.3 โครงการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในภาพรวม 
  6.4.4 โครงการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 
ของ สพฐ. และหน่วยงานในสังกัด โดยใช้ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
  6.4.5 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการรายงานผลการติดตามและประเมินผล 
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งระบบ (e-MES) 
  6.4.6 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการกระจายอ านาจในการบริหารและการจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานให้โรงเรียนนิติบุคคล 

6.4.7 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

6.4.8 โครงการติดตามนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. (มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน  
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร)  

6.4.9 โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศผู้ส าเร็จการศึกษา ปพ.3 



 
 

ส่วนที่ 3 

รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ด้วย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน แจ้งกำรจัดสรรงบประมำณ ปี พ.ศ. 2564   
ในครำวประชุมผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำทั่วประเทศ ระหว่ำงวันที่  
15 – 18  กันยำยน  2563  ณ โรงแรมรอยัลฮิลล์ กอล์ฟรีสอร์ท แอนด์สปำ จังหวัดนครนำยก 
เพ่ือขับเคลื่อนนโยบำยและแนวทำงสู่กำรปฏิบัติและรับทรำบผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำอุปสรรค  
พร้อมกับสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ วิธีกำรด ำเนินงำน มำตรกำรและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ในกำรปฏิบัติงำน
ส ำหรับกำรจัดสรรงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  คำดว่ำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
จะได้รับงบประมำณเพ่ือใช้ในกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนอำจจะได้มำก หรือน้อยกว่ำปีที่ผ่ำนมำ 
(ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563) ได้รับงบประมำณส ำหรับบริหำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประมำณ 5,000,000 บำท 
 

รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 1. แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  (งบบริหำรส ำนักงำน)  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 ได้วำงแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
ไว้บริหำรส ำนักงำนตลอดทั้งปี จ ำนวน 5,000,000  บำท 
      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน แจ้งจัดสรรงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 จ ำนวน 2,000,000 บำท จำก แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำง 
ศักยภำพคน งบด ำเนินงำน ผลผลิตผู้จบกำรศึกษำก่อนประถมศึกษำ กิจกรรมกำรจัดกำรศึกษำก่อน
ประถมศึกษำ 100,000 บำท ผลผลิตผู้จบกำรศึกษำภำคบังคับ กิจกรรมกำรจัดกำรศึกษำประถมศึกษำ
ส ำหรับโรงเรียนปกติ 1,400,000 บำท กิจกรรมกำรจัดกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนต้น ส ำหรับโรงเรียนปกติ 
500,000 บำท ตำมหนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว4337 
ลงวันที่ 26 ตุลำคม 2563 
 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำ 
วำงแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 งบบริหำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (ตำมค ำสั่ง
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 ที่ 412/2563 ลงวันที่ 9 พฤศจิกำยน     
พ.ศ. 2563) ได้ด ำเนินกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ ดังกล่ำว ครั้งที่ 1/2563  เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกำยน 
2563  รำยละเอียด ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๐ 

 
รำยละเอียดแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ที ่ รำยกำร 

แผนกำรใช้จ่ำยงบฯ ปี 2564 จ ำนวน 
5,000,000 บำท 

กลุ่มรับผิดชอบ แผนกำรใช้จ่ำยปี 
2564 ตลอดปี 
5,000,000 

แผนกำรใช้จ่ำยปี 
2564 ครั้งที่ 1 
2,000,000 

1 ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมและค่ำตอบแทน กตปน. 50,000 25,000 กลุ่มนิเทศฯ 
2 ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมและค่ำตอบแทน กก.ลูกเสือ 20,000 20,000 กลุ่มส่งเสริมฯ 
3 ค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำร 400,000 100,000 กลุ่มกำรเงินฯ 
4 ค่ำจ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำร 40,000 15,000 กลุ่มกำรเงินฯ 
5 ค่ำซ่อมแซม 500,000 100,000 กลุ่มกำรเงินฯ 
6 ค่ำวัสดุส ำนักงำน 800,000 250,000 กลุ่มกำรเงินฯ 
7 ค่ำสำธำรณูปโภค 700,000 250,000 กลุ่มกำรเงินฯ 
8 ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง 116,000 50,000 กลุ่มอ ำนวยกำร 
9 ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรติดตำม 50,000 20,000 กลุ่มนโยบำยฯ 

10 ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำ 200,000 150,000 กลุ่มอ ำนวยกำร 
11 ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์ 60,000 20,000 กลุ่มอ ำนวยกำร 
12 ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมรำชกำร 200,000 100,000 กลุ่มกำรเงินฯ 
13 ค่ำจ้ำงผู้ปฏิบัติงำนส ำนักงำน 864,000 216,000 กลุ่มกำรเงินฯ 
14 ค่ำใช้จ่ำยเพื่อด ำเนินกำรตำมนโยบำยต่ำง ๆ  1,000,000 684,000 กลุ่มนโยบำยฯ 
 รวมทั้งสิ้น 5,000,000 2,000,000  

 
ส าหรับรายการที่ 14 ค่าใช้จ่ายเพื่อด าเนินการตามนโยบาย 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 ได้วำงแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
เพ่ือด ำเนินกำรตำมนโยบำยตลอดทั้งปี ไว้ จ ำนวน 1,000,000 บำท (หนึ่งล้ำนบำทถ้วน) เพื่อใช้บริหำรจัดกำร
ตำมนโยบำย ตัวชี้วัด และตำมภำรกิจของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 
รำยละเอียดตำมโครงกำร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๑ 

โครงการ “ด าเนินการตามนโยบาย” 
หน่วยงานรับผิดชอบ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน, กลุ่มอ ำนวยกำร, กลุ่มบริหำรงำนกำรเงิน 

      และสินทรัพย์, กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล, กลุ่มบริหำรงำนบุคคล, 
 กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ, กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ,            
 กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ, กลุ่มนิติกร และหน่วยตรวจสอบภำยใน  
 สพป. มหำสำรคำม เขต 1 

ติดต่อประสานงาน   โทรสำร  043-711102   

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1. ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
 

ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ 
     2.1 หลักการและเหตุผล 
 ตำมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560  มำตรำ 76 
และพระรำกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มำตรำ 13  
และมำตรำ 14  และระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. 2547  
และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548  ก ำหนดให้คณะรัฐมนตรีต้องจัดให้มีแผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินตลอด
ระยะเวลำ สี่ปีของกำรบริหำรรำชกำรของคณะรัฐมนตรี และเมื่อคณะรัฐมนตรีให้ควำมเห็นชอบแผน 
กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินแล้ว ให้ประกำศใช้ ซึ่งส่วนรำชกำรต้องน ำแผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินมำใช้ 
เป็นกรอบส ำหรับกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี ของส่วนรำชกำร 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 เป็นหน่วยงำนที่เกิดข้ึน  
ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553  และกฎกระทรวง
ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2546 อำศัยอ ำนำจ 
ตำมควำมในมำตรำ 8 และมำตรำ 34 วรรคสอง  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546  และโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในกำรประชุม
ครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันที่ 7 กันยำยน พ.ศ. 2553  ดังนั้น กำรด ำเนินกำรตำมนโยบำย และนโยบำยของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จึงเป็นภำรกิจที่ส ำคัญที่จะต้องด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง น ำไปสู่ควำมส ำเร็จ 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กร 
     2.2 วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือด ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรตำมนโยบำยและภำรกิจส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
มหำสำรคำม เขต 1 
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     2.3  เป้าหมาย 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 ได้บริหำรจัดกำรตำมนโยบำยและ
ภำรกิจส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพและมีประสิทธิภำพ 
     2.4 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 

2.4.1 เชิงปริมาณ 
     ร้อยละ 100 ของนโยบำย และภำรกิจส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
2.4.2 เชิงคุณภาพ 
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 ได้บริหำรจัดกำรตำมนโยบำยและ

ภำรกิจส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพและมีประสิทธิภำพ 
     2.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 และสถำนศึกษำในสังกัด สำมำรถ
บริหำรจัดกำรและด ำเนินงำนตำมนโยบำย และภำรกิจส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
     2.6  ระยะเวลาด าเนินโครงการ  1  ตุลำคม  2563 – 30  กันยำยน  2564 
     2.7  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ  1,000,000  บาท 

2.7.1 กิจกรรมและการด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรมและการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ สถานที่ 
1 วำงแผน  (Plan) กำรเตรียมกำร พ.ย. 63 – ก.พ. 64   
2 ขั้นปฏิบัติ (Do) ด ำเนินกำร ธ.ค. 63 – ส.ค. 64   
3 ขั้นตรวจสอบ (Check) กำรตรวจสอบ ธ.ค. 63 – ก.ย. 64   
4 น ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ (Action) 

(รำยละเอียดโครงกำร กิจกรรมย่อยตำม
ควำมเหมำะสมแต่ละนโยบำย) 

ธ.ค. 63 – ก.ย. 64   
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2.9.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณทั้งสิ้น 1,000,000 บาท (งบด าเนินงานตามแผน 
การใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการที่ 14) โดยมีรายละเอียดการใช้จ่าย ดังนี้  

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม งบประมาณ  

1 วำงแผน  (Plan) กำร
เตรียมกำร 

      

2 ขั้นปฏิบัติ (Do) ด ำเนินกำร       
3 ขั้นตรวจสอบ (Check) กำร

ตรวจสอบ 
      

4 น ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
(Action) (รำยละเอียดโครงกำร 
กิจกรรมย่อยตำมควำม
เหมำะสมแต่ละนโยบำย) 

      

 รวมทั้งสิ้น    1,000,000   
(ขออนุมัติถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 
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 2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 ได้วำงแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
(งบพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ) จ ำนวน 4,015,430 บำท ตำมนโยบำย 6 นโยบำย ดังนี้ 
 

นโยบำย จ ำนวนโครงกำร รวมงบประมำณ 
นโยบำยที่ 1  ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของมนุษย์ 
                 และของชำติ 

5 123,400 

นโยบำยที่ 2  ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำร 
                 แข่งขันของประเทศ 

1 292,600 

นโยบำยที่ 3  ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกร 
                 มนุษย ์

19 2,684,310 

นโยบำยที่ 4  ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคในกำรเข้ำถึง 
                 บริกำรกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ มีมำตรฐำนและลด 
                 ควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 

5 241,100 

นโยบำยที่ ๕  ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตร 
                 กับสิ่งแวดล้อม 

1 201,520 

นโยบำยที่ 6  ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำร 
                 จัดกำรศึกษำ 

4 472,500 

รวมงบประมำณ นโยบำยที่ 1 - 6 35 4,015,430 
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นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 

ที ่ ชื่อโครงการ นโยบาย/ตัวชี้วัด งบประมาณ กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 กำรจัดงำนวันคล้ำยวัน

สถำปนำคณะลูกเสือแห่งชำติ 
ประจ ำปี  ๒๕๖4 

1 22,200 ส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ / 
ปำรณีย์, สุปรำณี 

 

2 กำรจัดงำนวันเฉลิมพระเกียรติ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
มหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรำงกูร ประมุขของคณะ
ลูกเสือแห่งชำติ เนื่องใน
โอกำส วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษำ ๖8 พรรษำ  
วันที่ ๒๘ กรกฎำคม ๒๕๖4   

1/1 
 

50,000 ส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ / 
ปำรณีย์, สุปรำณี 
 

 

3 กำรจัดงำน “วันสมเด็จ 
พระมหำธีรรำชเจ้ำ”  
ประจ ำปี ๒๕64 

1/1 21,200 ส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ / 
ปำรณีย์, สุปรำณี 

 

4 “ศธ.จิตอำสำบ ำเพ็ญ
ประโยชน์”  เนื่องในวันพ่อ
แห่งชำติ ประจ ำปี 2564 

1/1 5,000 ส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ / 
ปำรณีย์, สุปรำณี 

 

5 ส่งเสริมเยำวชนลูกเสือ 
มีระเบียบวินัยในสังคม 
ประจ ำปี  2564 

1/1 25,000 ส่งเสริมฯ/ปำรณีย์, 
สุปรำณี 

 

รวมงบประมาณ 123,400   
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โครงการ  “การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจ าปี  ๒๕๖4” 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ     กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ     สพป. มหำสำรคำม เขต 1 
ผู้ติดต่อประสานงาน   นำงปำรณีย์  ศรีแก้ว  และนำงสำวสุปรำณี  ภูทองพันธ์ โทรศัพท์089 2764132 
   โทรสำร 043 711102                   E-mail supaneputp\ong@gmail.com 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
            เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
     1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1) ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
      (1) เป้ำหมำย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมส ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
      (2) ประเด็นยุทธศำสตร์ กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
ศตวรรษท่ี 21 
      (3) กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
มีวิสัยทัศน์คือกำรสร้ำงคุณภำพทุนมนุษย์สู่สังคมอนำคตที่ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำ
และเสริมสร้ำงทรัพยำกรมนุษย์ นอกจำกนี้ยังมีพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพผู้เรียนที่หลำกหลำย  
ทั้งในระดับต่ำง ๆ ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษำ ระดับกำรศึกษำภำคบังคับ ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 
ผู้ เรียนพิกำร ผู้ เรียนด้อยโอกำส ผู้ เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษ มีกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรศึกษำ  
กำรพัฒนำหลักสูตรกระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน
ภำษำต่ำงประเทศ และเสริมสร้ำงศักยภำพครู กำรยกระดับคุณภำพสถำนศึกษำต่ำง ๆ ในทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ  
ให้สำมำรถจัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้เต็มตำมศักยภำพ ทั้งควำมรู้ด้ำนวิชำกำร ทักษะอำชีพ ทักษะชีวิต  
และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 2) 
 1) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 
      (1) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
  - เป้ำหมำยที่ 1 คนไทยมีกำรศึกษำที่มีมำตรฐำนสำกลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ ำเป็นของโลก
ศตวรรษท่ี 21 สำมำรถในกำรแก้ปัญหำปรับตัว สื่อสำร และท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน  
มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  - กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
มีแผนกำรด ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำย รวมถึง กำรพัฒนำหลักสูตรกระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและ
ประเมินผล ให้ผู้เรียนทุกระดับและทุกกลุ่ม ได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพและมีมำตรฐำน เกิดกำรเรียนรู้ตลอด
ชีวิตอย่ำงทั่วถึง พร้อมทั้งมีทักษะและศักยภำพในกำรประกอบอำชีพที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ           
กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรศึกษำที่ยั่งยืน ที่พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำให้เหมำะสมกับบริบทของพื้นที่ 
ที่หลำกหลำย รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับกำรพัฒนำของประเทศ กำรพัฒนำ
คุณภำพกำรเรียนกำรสอนภำษำต่ำงประเทศและพัฒนำ และเสริมสร้ำงศักยภำพครู เพ่ือพัฒนำศักยภำพครูให้มี
ควำมพร้อมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน สอดรับกับทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 กำรจัดตั้งสถำบันไทย 
โคเซ็นเพ่ือพัฒนำระบบกำรศึกษำในด้ำนวิศวกรรมศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยใช้หลักสูตรกำรเรียน
กำรสอนที่มีคุณภำพแบบประเทศญี่ปุ่น (หลักสูตรสถำบันโคเซ็น) ในกำรสร้ำงวิศวกรปฏิบัติกำร (Practical 
Engineers) และนวัตกรรมคุณภำพ ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ กำรยกระดับคุณภำพโรงเรียน
โดยเฉพำะในระดับต ำบล 
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      (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลง                   
ในศตวรรษท่ี 21 
  - แนวทำงกำรพัฒนำ กำรพัฒนำหลักสูตร กำรวัด กำรประเมินผล กำรพัฒนำครู กำรพัฒนำ
โรงเรียนให้มีคุณภำพ 
  - เป้ำหมำยของแผนย่อย คนไทยมีกำรศึกษำที่มีมำตรฐำนสำกลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ ำเป็นของ
โลกศตวรรษที่ 21 สำมำรถในกำรแก้ปัญหำปรับตัว สื่อสำร และท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีประสิทธิผล
เพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  - กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน มีแผนกำรด ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำย รวมถึง กำรพัฒนำหลักสูตรกระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัด
และประเมินผล ให้ผู้เรียนทุกระดับและทุกกลุ่ม ได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพและมีมำตรฐำน เกิดกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่ำงทั่วถึงพร้อมทั้งมีทักษะและศักยภำพในกำรประกอบอำชีพที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ประเทศ กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรศึกษำที่ยั่งยืน ที่พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำให้เหมำะสมกับบริบท
ของพ้ืนที่ที่หลำกหลำย รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับกำรพัฒนำของประเทศ 
กำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนภำษำต่ำงประเทศ และพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพครู เพ่ือพัฒนำ
ศักยภำพครูให้มีควำมพร้อมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน สอดรับกับทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21  
กำรยกระดับคุณภำพโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล เพ่ือสร้ำงโอกำสให้นักเรียนเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ  
ให้โรงเรียนมีควำมพร้อมในกำรบริหำรจัดกำร และกำรจัดกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพ มีสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำร
ส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้วยกำรส่งเสริมด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ทั้งอำคำรสถำนที่ แหล่งเรียนรู้ และวัสดุอุปกรณ์  
ด้ำนจัดกำรศึกษำทั้งบุคลำกร หลักสูตรและกิจกรรม และด้ำนกำรมีส่วนร่วมของเอกชน บ้ำน วัด/ศำสนสถำน
อ่ืน ๆ รัฐ และโรงเรียนเพ่ือผลิตผู้เรียนที่มีคุณภำพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง และชุมชน ตลอดจนโรงเรียน
เป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้ชุมชน 
     1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 
 1) เรื่อง/ประเด็นกำรปฏิรูป กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
  1) กิจกรรม กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม   
   2) เป้ำหมำยกิจกรรม กำรเสริมสร้ำงวินัย คุณธรรม และจริยธรรม เพ่ือให้นักเรียน ครู 
ผู้บริหำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำตระหนักรู้ เข้ำใจ และมีกระบวนกำรคิดอย่ำงมีเหตุผล ซึมซับคุณค่ำ 
แห่งคุณธรรมควำมดีอย่ำงเป็นธรรมชำติและสร้ำงควำมรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในกำรท ำควำมดี อีกทั้งสร้ำง
เครือข่ำยชุมชน องค์กรแห่งคุณธรรม โดยขอควำมร่วมมือจำกหน่วยงำน และองคกรที่ท ำงำนด้ำนคุณธรรม
อย่ำงเป็นรูปธรรม 
     1.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
 1) วัตถุประสงค์ท่ี 1.1 เพ่ือวำงรำกฐำนให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบ
วินัย ค่ำนิยมที่ดี มีจิตสำธำรณะ และมีควำมสุข โดยมีสุขภำวะและสุขภำพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็น
คนเก่งที่มีทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถและพัฒนำตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 2) เป้ำหมำยรวมที่ 2.1 คนไทยมีคุณลักษณะที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตำม 
บรรทัดฐำนที่ดีของสังคม มีควำมเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีควำมสำมำรถในกำรปรับตัวได้อย่ำงรู้เท่ำทันสถำนกำรณ์  
มีควำมรับผิดชอบและท ำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภำพกำยและใจที่ดี มีควำมเจริญงอกงำมทำงจิตวิญญำณ  
มีวิถีชีวิตที่พอเพียงและมีควำมเป็นไทย 
 3) ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพมนุษย์ 
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      3.1 เป้ำหมำยระดับยุทธศำสตร์ที่ 1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตำมบรรทัดฐำน 
ที่ดีของสังคมเพ่ิมข้ึน 
      3.2 แนวทำงกำรพัฒนำที่ 1 ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย                       
จิตสำธำรณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดยส่งเสริมให้มีกำรปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม และกำร
เสริมสร้ำงจิตสำธำรณะ และกำรเป็นพลเมืองที่ดี แก่ผู้เรียน และบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง 
     1.5 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 
 1) นโยบำยควำมม่ันคงแห่งชำติที่ 8 เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันควำมมั่นคงภำยใน 
 2) แผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ รองรับนโยบำยที่ 10 ประเด็นกำรป้องกันและ 
ปรำบปรำมยำเสพติด 
 3) เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ กำรแพร่ระบำดของยำเสพติดในสังคมไทยลดลง 
 4) ตัวชี้วัด ระดับควำมส ำเร็จในกำรป้องกันและแก้ปัญหำยำเสพติด 
 5) กลยุทธ์ รณรงค์ให้เด็ก เยำวชน ผู้ใช้แรงงำน และประชำกรกลุ่มเสี่ยง ตระหนักรู้ถึงโทษ 
ของยำเสพติดเพ่ือป้องกันกำรเสพยำ โดยอำศัยควำมร่วมมือของทุกภำคส่วน 
     1.6  แผนระดับท่ี 3 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) 
 1. จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
      จุดเน้นที ่1 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
      จุดเน้นที่ 2 กำรพัฒนำกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 

ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ 

 2.1  หลักการและเหตุผล 
 ในวันที่ 1 กรกฎำคม ของทุกปีเป็นวันคล้ำยวันสถำปนำคณะลูกเสือแห่งชำติ ซึ่งพระบำทสมเด็จ               
พระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ได้มีแนวคิดเพ่ือให้เยำวชนมีควำมเป็นระเบียบวินัย ทุก ๆ ปี คณะลูกเสือแห่งชำติ             
ได้จัดให้มีกำรสวนสนำมและปฏิญำณตนให้กับลูกเสือ-เนตรนำรี งำนลูกเสือ ฝ่ำยกิจกำรนักเรียนได้เห็น
ควำมส ำคัญ เนื่องจำกเป็นกำรเผยแผ่เกียรติคุณของพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ผู้สถำปนำกิจกำร
ลูกเสือไทย ส ำนักงำนลูกเสือจังหวัดมหำสำรคำม โดยส ำนักงำนลูกเสือเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมหำสำรคำม เขต 1  
จึงก ำหนดจัดงำนวันคล้ำยวันสถำปนำคณะลูกเสือแห่งชำติ ประจ ำปี 2564 ขึ้น 
 2.๒ วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑.1 เพ่ือทบทวนค ำปฏิญำณและสวนสนำมของลูกเสือ 
 2.1 .๒ เพ่ือน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณแด่พระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว                            
พระผู้พระรำชทำนก ำเนิดลูกเสือไทย และถวำยควำมจงรักภักดีแด่สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวองค์พระประมุข                   
ของคณะลูกเสือแห่งชำติ 
 2.๓ เป้าหมาย 
       2.๓.๑  เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
   1) สถำนศึกษำท้ังในและนอกสังกัด ในจังหวัดมหำสำรคำม จ ำนวน ๑๘ แห่ง 
   2) ลูกเสือ เนตรนำรี ผู้บังคับบัญชำลูกเสือ ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ และลูกเสือชำวบ้ำน  
จ ำนวน  700  คน 
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 2.3.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
      ลูกเสือ เนตรนำรี ผู้บังคับบัญชำลูกเสือ ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ และลูกเสือชำวบ้ำน ได้แสดงออก                
ถึงควำมจงรักภักดี แด่พระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว พระผู้พระรำชทำนก ำเนิดลูกเสือไทย 
และสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวองค์พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชำติ 
     2.4 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 

2.4.1 เชิงปริมำณ        
      1) สถำนศึกษำท้ังในและนอกสังกัด ในจังหวัดมหำสำรคำม จ ำนวน ๑๘ แห่ง 
    2) ลูกเสือ เนตรนำรี ผู้บังคับบัญชำลูกเสือ ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ และลูกเสือชำวบ้ำน  
จ ำนวน 700 คน 

   2.4.2 เชิงคุณภำพ 
        ลูกเสือ เนตรนำรี ผู้บังคับบัญชำลูกเสือ ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ และลูกเสือชำวบ้ำน ได้แสดงออกถึง
ควำมจงรักภักดี แด่พระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว พระผู้พระรำชทำนก ำเนิดลูกเสือไทย 
และสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวองค์พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชำติ 
     2.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 2.5.๑ เยำวชนที่เป็นลูกเสือ เนตรนำรี ผู้บังคับบัญชำลูกเสือ ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ และ ลูกเสือชำวบ้ำน 
ได้แสดงออกถึงควำมจงรักภักดี และพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว พระผู้พระรำชทำนก ำเนิด 
ลูกเสือไทย และสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวองค์พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชำติ 
 2.5.๒ เยำวชนที่เป็นลูกเสือ เนตรนำรี ผู้บังคับบัญชำลูกเสือ ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ และลูกเสือชำวบ้ำน                 
เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และปฏิบัติตนตำมค ำปฏิญำณและกฎของลูกเสือ 
     2.6 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
      ลูกเสือ เนตรนำรี ผู้บังคับบัญชำลูกเสือ ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ และ ลูกเสือชำวบ้ำน จ ำนวน 700 คน 
     2.7 ระยะเวลาด าเนินโครงการ   มิถุนำยน - กรกฎำคม ๒๕๖4 

     9. แผนปฏิบัติ                                           2.8 แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

         วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ 22,200  บาท 
2.8.1 กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ สถานที่ 

1 ประชุมวำงแผนกำรด ำเนินงำนคณะท ำงำนฯ มิถุนำยน สพป.มค.เขต 1  
2 แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดงำนวันคล้ำยวันสถำปนำ

คณะลูกเสือแห่งชำติ 
   

3 
 

ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดงำนวันคล้ำยวันสถำปนำ
คณะลูกเสือแห่งชำติ  

   

4 ด ำเนินกำรจัดงำนวันคล้ำยวันสถำปนำคณะลูกเสือแห่งชำติ จัด
ขึ้นในวันที่ 1 กรกฎำคม ของทุกปี 

   

5 รำยงำนผลกำรจัดงำนวันคล้ำยวันสถำปนำคณะลูกเสือ
แห่งชำติ 
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2.8.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมำณท้ังสิ้น 22,200  บำท โดยมีรำยละเอียดกำรใช้จ่ำยดังนี้  

ที ่ กิจกรรม/รำยกำร 
เงินงบประมำณ เงินนอก 

งบประมำณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ค่ำสถำนที ่  5,000     

2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มในกำรประชุม
คณะกรรมกำรด ำเนินงำน ส ำหรับประธำน 
แขกผู้มีเกียรติ ผู้บังคับบัญชำลูกเสือ ลูกเสือ 
ในกำรจัดงำน จ ำนวน 500 คนๆ 
ละ 30 บำท 

      

3 ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่พยำบำล  
จ ำนวน 3 คนๆละ 400 บำท 

1,200      

4 ค่ำใช้จ่ำยในกำรสรุปผลกำรด ำเนินงำน                  1,000     

รวมทั้งสิ้น ใช้เงินนอกงบประมาณ 22,200   

          (ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 

2.8.3 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ไตรมาส) 

แผนกำรปฏิบัติงำน (กิจกรรม) 
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  

รวม ไตรมำสที่ 1 
  1/2564 

ไตรมำสที่ 2 
  2/2564 

ไตรมำสที่ 3 
  3/2564 

ไตรมำสที่ 4 
  4/2564 

1. จัดประชุมคณะกรรมกำรเพ่ือวำงแผน 
ด ำเนินกำรจัดงำนวันคล้ำยวันสถำปนำคณะ
ลูกเสือแห่งชำติ 

     
    

  

2. ด ำเนินกำรจัดงำนวันคล้ำยวันสถำปนำคณะ
ลูกเสือแห่งชำติ จัดพิธีทบทวนค ำปฏิญำณของ
ลูกเสือจัดขึ้นในวันที่ 1 กรกฎำคม ของทุกปี 
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โครงการ “การจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
    บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  

   ๖8 พรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖4” 
หน่วยงานรับผิดชอบ     กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ  
ผู้ติดต่อประสานงาน   นำงปำรณีย์  ศรีแก้ว  และนำงสำวสุปรำณี  ภูทองพันธ์ โทรศัพท์ 089 2764132 
   โทรสำร 043 711102                   E-mail supaneputong@gmail.com 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
            เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
     1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1) ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
      (1) เป้ำหมำย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมส ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
      (2) ประเด็นยุทธศำสตร์ กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
ศตวรรษท่ี 21 
      (3) กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
มีวิสัยทัศน์คือกำรสร้ำงคุณภำพทุนมนุษย์สู่สังคมอนำคตที่ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำ
และเสริมสร้ำงทรัพยำกรมนุษย์ นอกจำกนี้ยังมีพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพผู้เรียนที่หลำกหลำย ทั้งในระดับ
ต่ำง ๆ ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษำ ระดับกำรศึกษำภำคบังคับ ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ผู้เรียนพิกำร 
ผู้เรียนด้อยโอกำส ผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษ มีกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรศึกษำ กำรพัฒนำหลักสูตร
กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำต่ำงประเทศ และ
เสริมสร้ำงศักยภำพครู กำรยกระดับคุณภำพสถำนศึกษำต่ำง ๆ ในทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ ให้สำมำรถจัดกำรเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนได้เต็มตำมศักยภำพ ทั้งควำมรู้ด้ำนวิชำกำร ทักษะอำชีพ ทักษะชีวิต  
และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 2) 
 1) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 
      (1) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
  - เป้ำหมำยที่ 1 คนไทยมีกำรศึกษำที่มีมำตรฐำนสำกลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ ำเป็นของโลก
ศตวรรษท่ี 21 สำมำรถในกำรแก้ปัญหำปรับตัว สื่อสำร และท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน  
มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  - กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
มีแผนกำรด ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำย รวมถึง กำรพัฒนำหลักสูตรกระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและ
ประเมินผล ให้ผู้เรียนทุกระดับและทุกกลุ่ม ได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพและมีมำตรฐำน เกิดกำรเรียนรู้ตลอด
ชีวิตอย่ำงทั่วถึง พร้อมทั้งมีทักษะและศักยภำพในกำรประกอบอำชีพที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ           
กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรศึกษำที่ยั่งยืน ที่พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำให้เหมำะสมกับบริบทของพื้นที่ 
ที่หลำกหลำย รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับกำรพัฒนำของประเทศ กำรพัฒนำ
คุณภำพกำรเรียนกำรสอนภำษำต่ำงประเทศและพัฒนำ และเสริมสร้ำงศักยภำพครู เพ่ือพัฒนำศักยภำพครูให้มี
ควำมพร้อมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน สอดรับกับทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 กำรจัดตั้งสถำบันไทย 
โคเซ็นเพ่ือพัฒนำระบบกำรศึกษำในด้ำนวิศวกรรมศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยใช้หลักสูตรกำรเรียน
กำรสอนที่มีคุณภำพแบบประเทศญี่ปุ่น (หลักสูตรสถำบันโคเซ็น) ในกำรสร้ำงวิศวกรปฏิบัติกำร (Practical 
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Engineers) และนวัตกรรมคุณภำพ ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ กำรยกระดับคุณภำพโรงเรียน
โดยเฉพำะในระดับต ำบล 
      (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลง                   
ในศตวรรษท่ี 21 
  - แนวทำงกำรพัฒนำ กำรพัฒนำหลักสูตร กำรวัด กำรประเมินผล กำรพัฒนำครู กำรพัฒนำ
โรงเรียนให้มีคุณภำพ 
  - เป้ำหมำยของแผนย่อย คนไทยมีกำรศึกษำที่มีมำตรฐำนสำกลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ ำเป็นของ
โลกศตวรรษที่ 21 สำมำรถในกำรแก้ปัญหำปรับตัว สื่อสำร และท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีประสิทธิผล
เพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  - กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน มีแผนกำรด ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำย รวมถึง กำรพัฒนำหลักสูตรกระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัด
และประเมินผล ให้ผู้เรียนทุกระดับและทุกกลุ่ม ได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพและมีมำตรฐำน เกิดกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่ำงทั่วถึงพร้อมทั้งมีทักษะและศักยภำพในกำรประกอบอำชีพที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ประเทศ กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรศึกษำที่ยั่งยืน ที่พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำให้เหมำะสมกับบริบท
ของพ้ืนที่ที่หลำกหลำย รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับกำรพัฒนำของประเทศ 
กำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนภำษำต่ำงประเทศ และพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพครู เพ่ือพัฒนำ
ศักยภำพครูให้มีควำมพร้อมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน สอดรับกับทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21  
กำรยกระดับคุณภำพโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล เพ่ือสร้ำงโอกำสให้นักเรียนเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ  
ให้โรงเรียนมีควำมพร้อมในกำรบริหำรจัดกำร และกำรจัดกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพ มีสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำร
ส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้วยกำรส่งเสริมด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน ทั้งอำคำรสถำนที่ แหล่งเรียนรู้ และวัสดุอุปกรณ์  
ด้ำนจัดกำรศึกษำทั้งบุคลำกร หลักสูตรและกิจกรรม และด้ำนกำรมีส่วนร่วมของเอกชน บ้ำน วัด/ศำสนสถำน
อ่ืน ๆ รัฐ และโรงเรียนเพ่ือผลิตผู้เรียนที่มีคุณภำพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง และชุมชน ตลอดจนโรงเรียน
เป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้ชุมชน 
     1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 
 1) เรื่อง/ประเด็นกำรปฏิรูป กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
  1) กิจกรรม กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม   
   2) เป้ำหมำยกิจกรรม กำรเสริมสร้ำงวินัย คุณธรรม และจริยธรรม เพ่ือให้นักเรียน ครู 
ผู้บริหำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำตระหนักรู้ เข้ำใจ และมีกระบวนกำรคิดอย่ำงมีเหตุผล ซึมซับคุณค่ำ 
แห่งคุณธรรมควำมดีอย่ำงเป็นธรรมชำติและสร้ำงควำมรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในกำรท ำควำมดี อีกทั้งสร้ำง
เครือข่ำยชุมชน องค์กรแห่งคุณธรรม โดยขอควำมร่วมมือจำกหน่วยงำน และองคกรที่ท ำงำนด้ำนคุณธรรม
อย่ำงเป็นรูปธรรม 
     1.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
 1) วัตถุประสงค์ท่ี 1.1 เพ่ือวำงรำกฐำนให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบ
วินัย ค่ำนิยมที่ดี มีจิตสำธำรณะ และมีควำมสุข โดยมีสุขภำวะและสุขภำพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็น
คนเก่งที่มีทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถและพัฒนำตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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 2) เป้ำหมำยรวมที่ 2.1 คนไทยมีคุณลักษณะที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตำม 
บรรทัดฐำนที่ดีของสังคม มีควำมเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีควำมสำมำรถในกำรปรับตัวได้อย่ำงรู้เท่ำทันสถำนกำรณ์  
มีควำมรับผิดชอบและท ำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภำพกำยและใจที่ดี มีควำมเจริญงอกงำมทำงจิตวิญญำณ  
มีวิถีชีวิตที่พอเพียงและมีควำมเป็นไทย 
 3) ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพมนุษย์ 
      3.1 เป้ำหมำยระดับยุทธศำสตร์ที่ 1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตำมบรรทัดฐำน 
ที่ดีของสังคมเพ่ิมข้ึน 
      3.2 แนวทำงกำรพัฒนำที่ 1 ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย  
จิตสำธำรณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดยส่งเสริมให้มีกำรปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม  
และกำรเสริมสร้ำงจิตสำธำรณะ และกำรเป็นพลเมืองที่ดี แก่ผู้เรียน และบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง 
     1.5 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 

1) นโยบำยควำมม่ันคงแห่งชำติที่ 8 เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันควำมมั่นคงภำยใน 
2) แผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ รองรับนโยบำยที่ 10 ประเด็นกำรป้องกันและ 

ปรำบปรำมยำเสพติด 
3) เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ กำรแพร่ระบำดของยำเสพติดในสังคมไทยลดลง 

4) ตัวชี้วัด ระดับควำมส ำเร็จในกำรป้องกันและแก้ปัญหำยำเสพติด 
5) กลยุทธ์ รณรงค์ให้เด็ก เยำวชน ผู้ใช้แรงงำน และประชำกรกลุ่มเสี่ยง ตระหนักรู้ถึงโทษ 
ของยำเสพติดเพ่ือป้องกันกำรเสพยำ โดยอำศัยควำมร่วมมือของทุกภำคส่วน 
     1.6 แผนระดับท่ี 3 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) 

1. จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
      จุดเน้นที่ 1 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย ์
      จุดเน้นที่ 2 กำรพัฒนำกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 

ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ 
     2.1 หลักการและเหตุผล 

นับตั้งแต่ พระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อม
พระรำชทำนก ำเนิดลูกเสือไทย เมื่อวันที่ ๑ กรกฎำคม พุทธศักรำช ๒๔๕๔ ด้วยทรงมีพระรำชประสงค์                             
ที่จะฝึกอบรมเยำวชนของชำติตั้งแต่เยำว์วัย ให้เป็นพลเมืองที่มี ระเบียบวินัย รู้จักเสียสละ และบ ำเพ็ญ
ประโยชน์ เป็นก ำลังส ำคัญแก่ชำติบ้ำนเมืองในภำยภำคหน้ำกิจกำรลูกเสือได้ด ำเนินตำมพระรำชปณิธำนสืบ
ต่อมำ โดยที่ปัจจุบันกิจกำรลูกเสือไทยได้ขยำยสู่ประชำชนทุกหมู่เหล่ำทั่วประเทศ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งได้
ก ำหนดให้เป็นกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ในหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. ๒๕๕๑ ตำมนโยบำยของ
กระทรวง ศึกษำธิกำร ทั้งนี้ หำกได้พัฒนำกิจกำรลูกเสือให้มีประสิทธิภำพ โดยเฉพำะเยำวชนของชำติได้รับกำร
พัฒนำให้มีควำมเป็นพลเมืองดีมีคุณธรรมและระเบียบวินัยมำกยิ่งขึ้น จะเป็นส่วนส ำคัญในกำรพัฒนำ
ประเทศชำติให้เจริญก้ำวหน้ำในอนำคตซึ่งสอดคล้องกับนโยบำยในกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์ 
และควำมสำมัคคี ของคนในชำติได้เป็นอย่ำงดียิ่ง 
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 ในวันที่  ๒๘ กรกฎำคม ๒๕๖4 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว                  
มหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร องค์ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชำติ   เพ่ือเป็นกำรแสดงควำมกตัญญู
กตเวทีและน้อมส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณที่พระองค์ท่ำนทรงมีพระเมตตำต่อพสกนิกรชำวไทย และเป็นกำร 
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกำสมหำมงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษำนี้ อีกทั้งยังเป็นกำรปลูกจิตส ำนึกให้ลูกเสือ 
เนตรนำรี ผู้บังคับบัญชำลูกเสือ และบุคลำกรทำงกำรลูกเสือ มีควำมยึดมั่นในควำมจงรักภักดีต่อชำติ ศำสนำ                         
และพระมหำกษัตริย์ จังหวัดมหำสำรคำม ได้ก ำหนดจัดงำนเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว                       
มหำวชิรำลงกรณบดินทรเทพยวรำงกูร เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ๖8 พรรษำ  
     2.2 วัตถุประสงค์ 
 2.2.๑ เพ่ือเป็นกำรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณบดินทรเทพย 
วรำงกูร องค์ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชำติ 
 2.2.๒ เพ่ือส่งเสริมและสร้ำงจิตส ำนึกให้ลูกเสือ เนตรนำรี ผู้บังคับบัญชำลูกเสือและบุคลำกร         
ทำงกำรลูกเสือ มีควำมยึดมั่นในควำมจงรักภักดีต่อชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ 
 2.2.3 เพ่ือให้ลูกเสือเนตรนำรีผู้บังคับบัญชำลูกเสือและบุคลำกรทำงกำรลูกเสือได้ปฏิบัติตำมกฎและ 
ค ำปฏิญำณตนของลูกเสือ 
     2.3 เป้าหมาย 
 2.3.1 เชิงปริมำณ  
       ลูกเสือ เนตรนำรี ผู้บังคับบัญชำลูกเสือ และบุคลำกรทำงกำรลูกเสือ  เข้ำร่วมงำนเฉลิม                
พระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร  องค์ประมุขของคณะลูกเสือ
แห่งชำติ จ ำนวน ๒,๒๕๐ คน   
 2.3.2 เชิงคุณภำพ    
       ลูกเสือ เนตรนำรี ผู้บังคับบัญชำลูกเสือและบุคลำกรทำงกำรลูกเสือ มีจิตส ำนึกในด้ำนควำมยึดมั่น
ในควำมจงรักภักดีต่อชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์  และปฏิบัติตำมกฎของลูกเสือ 
     2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ  

2.4.1 ผลผลิต (Output) 
     ลูกเสือ เนตรนำรี ผู้บังคับบัญชำลูกเสือ และบุคลำกรทำงกำรลูกเสือ เข้ำร่วมงำนเฉลิม                

พระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร องค์ประมุขของคณะลูกเสือ
แห่งชำติ จ ำนวน ๒,๒๕๐ คน    
 2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 

     ลูกเสือ เนตรนำรี ผู้บังคับบัญชำลูกเสือและบุคลำกรทำงกำรลูกเสือ มีจิตส ำนึกในด้ำนควำมยึดมั่น
ในควำมจงรักภักดีต่อชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์  และปฏิบัติตำมกฎของลูกเสือ 
     2.5 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
 2.5.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
       ลูกเสือ เนตรนำรี ผู้บังคับบัญชำลูกเสือ และบุคลำกรทำงกำรลูกเสือ  เข้ำร่วมงำนเฉลิม                
พระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร  องค์ประมุขของคณะลูกเสือ
แห่งชำติ จ ำนวน ๒,๒๕๐ คน   

2.5.๒ เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
                 ลูกเสือ เนตรนำรี ผู้บังคับบัญชำลูกเสือและบุคลำกรทำงกำรลูกเสือ มีจิตส ำนึกในด้ำนควำมยึด
มั่นในควำมจงรักภักดีต่อชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์  และปฏิบัติตำมกฎของลูกเสือ 
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     2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 2.6.๑ ลูกเสือ เนตรนำรี ผู้บังคับบัญชำลูกเสือ และบุคลำกรทำงกำรลูกเสือรวมถึงประชำชนทั่วไปได้
แสดงควำมจงรักภักดีและส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณต่อพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ 
บดินทรเทพยวรำงกูร 
 2.6.2 ลูกเสือ เนตรนำรี ได้รับกำรพัฒนำทำงสติปัญญำ อำรมณ์ สังคม ปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดี  
มีคุณธรรม ระเบียบวินัย มีจิตอำสำ บ ำเพ็ญประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น ส่งผลให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภำพ 
ในอนำคต  
     2.7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 

ลูกเสือ เนตรนำรี ผู้บังคับบัญชำลูกเสือ ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ และ ลูกเสือชำวบ้ำน ๒,๒๕๐ คน  
     2.8 ระยะเวลาด าเนินโครงการ   ๑ - ๓1 กรกฎำคม  ๒๕๖4            
     2.9 แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

     วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหม่ืนบาทถ้วน)  
2.9.1 กิจกรรมและการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

ผู้รับผิดชอบ สถำนที่ 

1 ประชุมวำงแผนกำรด ำเนินงำนคณะท ำงำนฯ มิถุนำยน สพป.มค.เขต 1  
2 แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรเฉลิมพระเกียรติ

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ 
บดินทรเทพยวรำงกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชำติ 
เนื่องในโอกำส วันเฉลิมพระชนมพรรษำ ๖8 พรรษำ  
วันที่ ๒๘ กรกฎำคม ๒๕๖4        

   

3 
 

ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดวันเฉลิมพระเกียรติ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ 
บดินทรเทพยวรำงกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชำติ              
เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ๖8 พรรษำ  

   

4 ด ำเนินกำรจัดงำนกำรจัดวันเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณบดินทรเทพยวรำงกูร  
ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชำติ เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษำ ๖8 พรรษำ 

   

5 รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรม    
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2.9.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมำณทั้งสิ้น ๕๐,๐๐๐ บำท (ห้ำหมื่นบำทถ้วน) โดยมีรำยละเอียด
กำรใช้จ่ำยดังนี้  

ที ่ กิจกรรม/รำยกำร 
เงินงบประมำณ เงินนอก 

งบประมำณ 
รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 กำรจัดกิจกรรมเนื่ องในวัน เฉลิมพระ
ชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
ประจ ำปี  2564 ค่ ำจั ดท ำป้ ำย ไวนิล 
ประชำสัมพันธ์กำรจัดงำนฯ จ ำนวน 2 ป้ำย 

 2,000     

2 ค่ ำน้ ำ ดื่ ม  ส ำห รั บลู ก เสื อ  เ นตรนำรี                 
ยุวกำชำด  ผู้บังคับบัญชำลูกเสือ ผู้บ ำเพ็ญ
ประโยชน์ ที่เข้ำร่วมกิจกรรม  (500 คน x 
20บำท)   

 10,๐๐๐     

3 กิจกรรมพัฒนำค่ำยลูกเสือ 
- ค่ำอำหำรว่ำงและน้ ำดื่ม ส ำหรับบุคลำกร
ทำงลูกเสือ/ผู้บังคับบัญชำลูกเสือ ผู้บ ำเพ็ญ
ประโยชน์ที่เข้ำร่วมกิจกรรม 20 โรงเรียน 
รวม 250 คน รวม 300 คน (300 คน x 
๒๕ บำท x ๒ มื้อ 

 15,000     

4 - ค่ำอำหำรกลำงวัน ส ำหรับบุคลำกรทำง
ลูกเสือ/ผู้บังคับบัญชำลูกเสือผู้บ ำเพ็ญ
ประโยชน์ที่เข้ำร่วมกิจกรรม 20 โรงเรียน 
รวม 300 คน   
(300 คน x 70 บำท x 1 มื้อ)               

 21,000     

5 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  2,000     
รวมทั้งสิ้น ใช้เงินนอกงบประมาณ ๕๐,๐๐๐ 

        (ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 
 

2.9.3 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ไตรมาส) 
แผนกำรปฏิบัติงำน (กิจกรรม) แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  

รวม ไตรมำสที่ 1 
  1/2564 

ไตรมำสที่ 2 
  2/2564 

ไตรมำสที่ 3 
  3/2564 

ไตรมำสที่ 4 
  4/2564 

1. จัดประชุมคณะกรรมกำรเพ่ือวำงแผนด ำเนินกำร
จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ประจ ำปี 2564   

           

2. ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิม 
พระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
ประจ ำปี 2564   
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โครงการ “การจัดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจ าปี ๒๕64” 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ     กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ  
ผู้ติดต่อประสานงาน   นำงปำรณีย์  ศรีแก้ว  และนำงสำวสุปรำณี  ภูทองพันธ์ โทรศัพท์089 2764132 
   โทรสำร 043 711102                   E-mail supaneputp\ong@gmail.com 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
            เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
     1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 

1) ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
      (1) เป้ำหมำย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมส ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
      (2) ประเด็นยุทธศำสตร์ กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
ศตวรรษท่ี 21 
      (3) กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
มีวิสัยทัศน์คือกำรสร้ำงคุณภำพทุนมนุษย์สู่สังคมอนำคตที่ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำ
และเสริมสร้ำงทรัพยำกรมนุษย์ นอกจำกนี้ยังมีพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพผู้เรียนที่หลำกหลำยทั้งในระดับ
ต่ำง ๆ ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษำ ระดับกำรศึกษำภำคบังคับ ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ผู้เรียนพิกำร 
ผู้ เ รี ย นด้ อ ย โ อก ำส  ผู้ เ รี ย น ที่ มี ค ว ำ มส ำม ำ ร ถ พิ เ ศษ  มี ก ำ ร ขั บ เ ค ลื่ อ นก ำ ร พั ฒน ำก ำ ร ศึ ก ษ ำ  
กำรพัฒนำหลักสูตรกระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน
ภำษำต่ำงประเทศ และเสริมสร้ำงศักยภำพครู กำรยกระดับคุณภำพสถำนศึกษำต่ำง ๆ ในทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ  
ให้สำมำรถจัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้เต็มตำมศักยภำพ ทั้งควำมรู้ด้ำนวิชำกำร ทักษะอำชีพ ทักษะชีวิต  
และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 2) 
 1) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 
      (1) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
  - เป้ำหมำยที่ 1 คนไทยมีกำรศึกษำที่มีมำตรฐำนสำกลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ ำเป็นของโลก
ศตวรรษท่ี 21 สำมำรถในกำรแก้ปัญหำปรับตัว สื่อสำร และท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน  
มีนสิัยใฝ่เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  - กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
มีแผนกำรด ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำย รวมถึง กำรพัฒนำหลักสูตรกระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและ
ประเมินผล ให้ผู้เรียนทุกระดับและทุกกลุ่ม ได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพและมีมำตรฐำน เกิดกำรเรียนรู้ตลอด
ชีวิตอย่ำงทั่วถึง พร้อมทั้งมีทักษะและศักยภำพในกำรประกอบอำชีพที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ           
กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรศึกษำที่ยั่งยืน ที่พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำให้เหมำะสมกับบริบทของพื้นที่ 
ที่หลำกหลำย รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับกำรพัฒนำของประเทศ กำรพัฒนำ
คุณภำพกำรเรียนกำรสอนภำษำต่ำงประเทศและพัฒนำ และเสริมสร้ำงศักยภำพครู เพ่ือพัฒนำศักยภำพครูให้มี
ควำมพร้อมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน สอดรับกับทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 กำรจัดตั้งสถำบันไทย 
โคเซ็นเพ่ือพัฒนำระบบกำรศึกษำในด้ำนวิศวกรรมศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยใช้หลักสูตรกำรเรียน
กำรสอนที่มีคุณภำพแบบประเทศญี่ปุ่น (หลักสูตรสถำบันโคเซ็น) ในกำรสร้ำงวิศวกรปฏิบัติกำร (Practical 
Engineers) และนวัตกรรมคุณภำพ ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ กำรยกระดับคุณภำพโรงเรียน
โดยเฉพำะในระดับต ำบล 
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      (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลง                   
ในศตวรรษท่ี 21 
  - แนวทำงกำรพัฒนำ กำรพัฒนำหลักสูตร กำรวัด กำรประเมินผล กำรพัฒนำครู กำรพัฒนำ
โรงเรียนให้มีคุณภำพ 
  - เป้ำหมำยของแผนย่อย คนไทยมีกำรศึกษำที่มีมำตรฐำนสำกลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ ำเป็นของ
โลกศตวรรษที่ 21 สำมำรถในกำรแก้ปัญหำปรับตัว สื่อสำร และท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีประสิทธิผล
เพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  - กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน มีแผนกำรด ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำย รวมถึง กำรพัฒนำหลักสูตรกระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัด
และประเมินผล ให้ผู้เรียนทุกระดับและทุกกลุ่ม ได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพและมีมำตรฐำน เกิดกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่ำงทั่วถึงพร้อมทั้งมีทักษะและศักยภำพในกำรประกอบอำชีพที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ประเทศ กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรศึกษำที่ยั่งยืน ที่พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำให้เหมำะสมกับบริบท
ของพ้ืนที่ที่หลำกหลำย รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับกำรพัฒนำของประเทศ 
กำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนภำษำต่ำงประเทศ และพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพครู เพ่ือพัฒนำ
ศักยภำพครูให้มีควำมพร้อมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน สอดรับกับทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21  
กำรยกระดับคุณภำพโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล เพ่ือสร้ำงโอกำสให้นักเรียนเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ  
ให้โรงเรียนมีควำมพร้อมในกำรบริหำรจัดกำร และกำรจัดกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพ มีสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำร
ส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้วยกำรส่งเสริมด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน ทั้งอำคำรสถำนที่ แหล่งเรียนรู้ และวัสดุอุปกรณ์  
ด้ำนจัดกำรศึกษำทั้งบุคลำกร หลักสูตรและกิจกรรม และด้ำนกำรมีส่วนร่วมของเอกชน บ้ำน วัด/ศำสนสถำน
อ่ืน ๆ รัฐ และโรงเรียนเพ่ือผลิตผู้เรียนที่มีคุณภำพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง และชุมชน ตลอดจนโรงเรียน
เป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้ชุมชน 
     1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 
 1) เรื่อง/ประเด็นกำรปฏิรูป กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
      1) กิจกรรม กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม   

     2) เป้ำหมำยกิจกรรม กำรเสริมสร้ำงวินัย คุณธรรม และจริยธรรม เพ่ือให้นักเรียน ครู ผู้บริหำร
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำตระหนักรู้ เข้ำใจ และมีกระบวนกำรคิดอย่ำงมีเหตุผล ซึมซับคุณค่ำแห่งคุณธรรม
ควำมดีอย่ำงเป็นธรรมชำติและสร้ำงควำมรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในกำรท ำควำมดี อีกทั้งสร้ำงเครือข่ำยชุมชน 
องค์กรแห่งคุณธรรม โดยขอควำมร่วมมือจำกหน่วยงำน และองคกรที่ท ำงำนด้ำนคุณธรรมอย่ำงเป็นรูปธรรม 
     1.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
 1) วัตถุประสงค์ท่ี 1.1 เพ่ือวำงรำกฐำนให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบ
วินัย ค่ำนิยมที่ดี มีจิตสำธำรณะ และมีควำมสุข โดยมีสุขภำวะและสุขภำพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็น
คนเก่งที่มีทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถและพัฒนำตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 2) เป้ำหมำยรวมที่ 2.1 คนไทยมีคุณลักษณะที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตำม 
บรรทัดฐำนที่ดีของสังคม มีควำมเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีควำมสำมำรถในกำรปรับตัวได้อย่ำงรู้เท่ำทันสถำนกำรณ์  
มีควำมรับผิดชอบและท ำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภำพกำยและใจที่ดี มีควำมเจริญงอกงำมทำงจิตวิญญำณ  
มีวิถีชีวิตที่พอเพียงและมีควำมเป็นไทย 
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 3) ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพมนุษย์ 
      3.1 เป้ำหมำยระดับยุทธศำสตร์ที่ 1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตำมบรรทัดฐำน 
ที่ดีของสังคมเพ่ิมข้ึน 
      3.2 แนวทำงกำรพัฒนำที่ 1 ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย  
จิตสำธำรณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดยส่งเสริมให้มีกำรปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม  
และกำรเสริมสร้ำงจิตสำธำรณะ และกำรเป็นพลเมืองที่ดี แก่ผู้เรียน และบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง 
     1.5 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 
 1) นโยบำยควำมม่ันคงแห่งชำติที่ 8 เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันควำมมั่นคงภำยใน 
 2) แผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ รองรับนโยบำยที่ 10 ประเด็นกำรป้องกันและ 
ปรำบปรำมยำเสพติด 

3) เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ กำรแพร่ระบำดของยำเสพติดในสังคมไทยลดลง 
 4) ตัวชี้วัด ระดับควำมส ำเร็จในกำรป้องกันและแก้ปัญหำยำเสพติด 
 5) กลยุทธ์ รณรงค์ให้เด็ก เยำวชน ผู้ใช้แรงงำน และประชำกรกลุ่มเสี่ยง ตระหนักรู้ถึงโทษ 
ของยำเสพติดเพ่ือป้องกันกำรเสพยำ โดยอำศัยควำมร่วมมือของทุกภำคส่วน 
     1.6  แผนระดับท่ี 3 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) 
 1. จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
      จุดเน้นที่ 1 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
      จุดเน้นที่ 2 กำรพัฒนำกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 

ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ 
     2.๑ หลักการและเหตุผล 
 กิจกำรลูกเสือเป็นกระบวนกำรพัฒนำเยำวชนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย                
มีทักษะ ประสบกำรณ์ เป็นผู้น ำ รู้จักช่วยเหลือตนเอง มีส่วนร่วมในกำรแก้ปัญหำและพัฒนำสิ่งแวดล้อม               
ชุมชน ชำติ บ้ำนเมืองให้มั่นคงและพัฒนำอย่ำงยั่งยืนในอนำคต ปฏิบัติตนตำมค ำปฏิญำณและกฎของลูกเสือ  
สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำลในเรื่องคุณธรรมน ำควำมรู้  และเศรษฐกิจพอเพียง  
 ส ำนักงำนลูกเสือจังหวัดมหำสำรคำม โดยส ำนักงำนลูกเสือเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมหำสำรคำม เขต ๑           
ได้ก ำหนดจัดงำน “วันสมเด็จพระมหำธีรรำชเจ้ำ” ประจ ำปี ๒๕64 ประกอบพิธีวำงพวงมำลำ และถวำยรำช
สดุดี เพ่ือน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณแด่พระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว พระผู้พระรำชทำน
ก ำเนิดลูกเสือไทย และถวำยควำมจงรักภักดีแด่สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวองค์พระประมุข ของคณะลูกเสือแห่งชำติ  
และส่งเสริมภำพลักษณ์กิจกำรลูกเสือออกสู่สำยตำประชำชนอย่ำงกว้ำงขวำง 
     2.๒ วัตถุประสงค์ 
       เพ่ือน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณแด่พระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว พระผู้พระรำชทำน
ก ำเนิดลูกเสือไทย และถวำยควำมจงรักภักดีแด่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวองค์พระประมุขของคณะลูกเสือ
แห่งชำติ และส่งเสริมภำพลักษณ์กิจกำรลูกเสือออกสู่สำยตำประชำชนอย่ำงกว้ำงขวำง 
     2.๓ เป้าหมาย 
      2.๓.๑ เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
      1) สถำนศึกษำท้ังในสังกัดและนอกสังกัดในจังหวัดมหำสำรคำม จ ำนวน ๑8 แห่ง  
      2) ลูกเสือ เนตรนำรี ผู้บังคับบัญชำลูกเสือ ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ และลูกเสือชำวบ้ำนจังหวัด
มหำสำรคำม จ ำนวน 700 คน 
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     2.3.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
      ลูกเสือ เนตรนำรี ผู้บังคับบัญชำลูกเสือ ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ และลูกเสือชำวบ้ำนได้แสดงออก                  
ถึงควำมจงรักภักดีแด่พระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว พระผู้พระรำชทำนก ำเนิดลูกเสือไทย                     
และสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวองค์พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชำติ 
     2.4 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
 2.4.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
       1) สถำนศึกษำท้ังในและนอกสังกัด ในจังหวัดมหำสำรคำม จ ำนวน ๑๘ แห่ง 
       2) ลูกเสือ เนตรนำรี ผู้บังคับบัญชำลูกเสือ ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ และลูกเสือชำวบ้ำน  
จ ำนวน  700  คน 
 2.4.๒ เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
        ลูกเสือ เนตรนำรี ผู้บังคับบัญชำลูกเสือ ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ และลูกเสือชำวบ้ำน ได้แสดงออกถึง
ควำมจงรักภักดี แด่พระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว พระผู้พระรำชทำนก ำเนิดลูกเสือไทย 
และสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวองค์พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชำติ 
     2.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 2.5.๑ เยำวชนที่เป็นลูกเสือ เนตรนำรี ผู้บังคับบัญชำลูกเสือ ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ และ ลูกเสือชำวบ้ำน 
ได้แสดงออกถึงควำมจงรักภักดี และพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว พระผู้พระรำชทำนก ำเนิด 
ลูกเสือไทย และสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวองค์พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชำติ 
 2.5.๒ เยำวชนที่เป็นลูกเสือ เนตรนำรี ผู้บังคับบัญชำลูกเสือ ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ และลูกเสือชำวบ้ำน  
เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และปฏิบัติตนตำมค ำปฏิญำณและกฎของลูกเสือ 
     2.6 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
      ลูกเสือ เนตรนำรี ผู้บังคับบัญชำลูกเสือ ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ และ ลูกเสือชำวบ้ำน จ ำนวน 700 คน 
     2.7 ระยะเวลาด าเนินโครงการ   พฤศจิกำยน ๒๕๖4 
     2.8 แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ จ านวน 21,200  บาท 
2.8.1 กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

ผู้รับผิดชอบ สถำนที่ 

1 ประชุมวำงแผนกำรด ำเนินงำนคณะท ำงำนฯ พฤศจิกำยน สพป.มค.เขต 1  
2 แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดงำน “วันสมเด็จพระมหำ

ธีรรำชเจ้ำ” ประจ ำปี ๒๕64 
   

3 
 

ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดงำน “วันสมเด็จพระมหำ
ธีรรำชเจ้ำ” ประจ ำปี ๒๕64 

   

4 ด ำเนินกำรจัดงำน “วันสมเด็จพระมหำธีรรำชเจ้ำ” ประจ ำปี  
๒๕64 จัดขึ้นในวันที่ 25 พฤศจิกำยน ของทุกปี 

   

5 รำยงำนผลกำรจัดงำน “วันสมเด็จพระมหำธีรรำชเจ้ำ” 
ประจ ำปี ๒๕64 

   

 
 



๗๑ 

2.8.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมำณท้ังสิ้น 21,200  บำท โดยมีรำยละเอียดกำรใช้จ่ำยดังนี้  

ที ่ กิจกรรม/รำยกำร 
เงินงบประมำณ เงินนอก 

งบประมำณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ค่ำสถำนที ่  4,000     

2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มในกำรประชุม
คณะกรรมกำรด ำเนินงำน ส ำหรับประธำน 
แขกผู้มีเกียรติ ผู้บังคับบัญชำลูกเสือ ลูกเสือ 
ในกำรจัดงำน จ ำนวน 500 คนๆละ  
30 บำท 
 

 15,000     

3 ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่พยำบำล  
จ ำนวน 3 คนๆละ 400 บำท 

1,200      

4 ค่ำใช้จ่ำยในกำรสรุปผลกำรด ำเนินงำน                  1,000     

รวมทั้งสิ้น ใช้เงินนอกงบประมาณ 21,200   

          (ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 

2.9.3 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ไตรมาส) 

แผนกำรปฏิบัติงำน (กิจกรรม) 
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  

รวม ไตรมำสที่ 1 
  1/2564 

ไตรมำสที่ 2 
  2/2564 

ไตรมำสที่ 3 
  3/2564 

ไตรมำสที่ 4 
  4/2564 

1. จัดประชุมคณะกรรมกำรเพ่ือวำงแผน 
ด ำเนินกำรจัดงำน “วันสมเด็จพระมหำธีรรำช
เจ้ำ” ประจ ำปี ๒๕64 

     
    

  

2. จัดงำน “วันสมเด็จพระมหำธีรรำชเจ้ำ” 
ประจ ำปี ๒๕64 จัดขึ้นในวันที่ 25 พฤศจิกำยน 
ของทุกปี 
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โครงการ  “ศธ.จิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์”  เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจ าปี 2564 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ     กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ  
ผู้ติดต่อประสานงาน   นำงปำรณีย์  ศรีแก้ว  และนำงสำวสุปรำณี  ภูทองพันธ์ โทรศัพท์089 2764132 
   โทรสำร 043 711102                   E-mail supaneputp\ong@gmail.com 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
            เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
     1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 

1) ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
      (1) เป้ำหมำย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมส ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
      (2) ประเด็นยุทธศำสตร์ กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
ศตวรรษท่ี 21 
      (3) กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
มีวิสัยทัศน์คือกำรสร้ำงคุณภำพทุนมนุษย์สู่สังคมอนำคตที่ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำ
และเสริมสร้ำงทรัพยำกรมนุษย์ นอกจำกนี้ยังมีพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพผู้เรียนที่หลำกหลำย  
ทั้งในระดับต่ำง ๆ ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษำ ระดับกำรศึกษำภำคบังคับ ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 
ผู้ เรียนพิกำร ผู้ เรียนด้อยโอกำส ผู้ เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษ มีกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรศึกษำ  
กำรพัฒนำหลักสูตรกระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล กำรพัฒนำก ำรเรียนกำรสอน
ภำษำต่ำงประเทศ และเสริมสร้ำงศักยภำพครู กำรยกระดับคุณภำพสถำนศึกษำต่ำง ๆ ในทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ  
ให้สำมำรถจัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้เต็มตำมศักยภำพ ทั้งควำมรู้ด้ำนวิชำกำร ทักษะอำชีพ ทักษะชีวิต  
และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 2) 
 1) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 
      (1) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
  - เป้ำหมำยที่ 1 คนไทยมีกำรศึกษำที่มีมำตรฐำนสำกลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ ำเป็นของโลก
ศตวรรษท่ี 21 สำมำรถในกำรแก้ปัญหำปรับตัว สื่อสำร และท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน  
มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  - กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
มีแผนกำรด ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำย รวมถึง กำรพัฒนำหลักสูตรกระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและ
ประเมินผล ให้ผู้เรียนทุกระดับและทุกกลุ่ม ได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพและมีมำตรฐำน เกิดกำรเรียนรู้ตลอด
ชีวิตอย่ำงทั่วถึง พร้อมทั้งมีทักษะและศักยภำพในกำรประกอบอำชีพที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ           
กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรศึกษำที่ยั่งยืน ที่พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำให้เหมำะสมกับบริบทของพื้นที่ 
ที่หลำกหลำย รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับกำรพัฒนำของประเทศ กำรพัฒนำ
คุณภำพกำรเรียนกำรสอนภำษำต่ำงประเทศและพัฒนำ และเสริมสร้ำงศักยภำพครู เพ่ือพัฒนำศักยภำพครูให้มี
ควำมพร้อมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน สอดรับกับทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 กำรจัดตั้งสถำบันไทย 
โคเซ็นเพ่ือพัฒนำระบบกำรศึกษำในด้ำนวิศวกรรมศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยใช้หลักสูตรกำรเรียน
กำรสอนที่มีคุณภำพแบบประเทศญี่ปุ่น (หลักสูตรสถำบันโคเซ็น) ในกำรสร้ำงวิศวกรปฏิบัติกำร (Practical 
Engineers) และนวัตกรรมคุณภำพ ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ กำรยกระดับคุณภำพโรงเรียน
โดยเฉพำะในระดับต ำบล 
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      (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลง                   
ในศตวรรษท่ี 21 
  - แนวทำงกำรพัฒนำ กำรพัฒนำหลักสูตร กำรวัด กำรประเมินผล กำรพัฒนำครู กำรพัฒนำ
โรงเรียนให้มีคุณภำพ 
  - เป้ำหมำยของแผนย่อย คนไทยมีกำรศึกษำที่มีมำตรฐำนสำกลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ ำเป็นของ
โลกศตวรรษที่ 21 สำมำรถในกำรแก้ปัญหำปรับตัว สื่อสำร และท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีประสิทธิผล
เพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  - กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน มีแผนกำรด ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำย รวมถึง กำรพัฒนำหลักสูตรกระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัด
และประเมินผล ให้ผู้เรียนทุกระดับและทุกกลุ่ม ได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพและมีมำตรฐำน เกิดกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่ำงทั่วถึงพร้อมทั้งมีทักษะและศักยภำพในกำรประกอบอำชีพที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ประเทศ กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรศึกษำที่ยั่งยืน ที่พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำให้เหมำะสมกับบริบท
ของพ้ืนที่ที่หลำกหลำย รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับกำรพัฒนำของประเทศ 
กำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนภำษำต่ำงประเทศ และพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพครู เพ่ือพัฒนำ
ศักยภำพครูให้มีควำมพร้อมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน สอดรับกับทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21  
กำรยกระดับคุณภำพโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล เพ่ือสร้ำงโอกำสให้นักเรียนเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ  
ให้โรงเรียนมีควำมพร้อมในกำรบริหำรจัดกำร และกำรจัดกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพ มีสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำร
ส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้วยกำรส่งเสริมด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน ทั้งอำคำรสถำนที่ แหล่งเรียนรู้ และวัสดุอุปกรณ์  
ด้ำนจัดกำรศึกษำทั้งบุคลำกร หลักสูตรและกิจกรรม และด้ำนกำรมีส่วนร่วมของเอกชน บ้ำน วัด/ศำสนสถำน
อ่ืน ๆ รัฐ และโรงเรียนเพ่ือผลิตผู้เรียนที่มีคุณภำพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง และชุมชน ตลอดจนโรงเรียน
เป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้ชุมชน 
     1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 
 1) เรื่อง/ประเด็นกำรปฏิรูป กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

     1) กิจกรรม กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม   
     2) เป้ำหมำยกิจกรรม กำรเสริมสร้ำงวินัย คุณธรรม และจริยธรรม เพ่ือให้นักเรียน ครู ผู้บริหำร

และบุคลำกรทำงกำรศึกษำตระหนักรู้ เข้ำใจ และมีกระบวนกำรคิดอย่ำงมีเหตุผล ซึมซับคุณค่ำแห่งคุณธรรม
ควำมดีอย่ำงเป็นธรรมชำติและสร้ำงควำมรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในกำรท ำควำมดี อีกทั้งสร้ำงเครือข่ำยชุมชน 
องค์กรแห่งคุณธรรม โดยขอควำมร่วมมือจำกหน่วยงำน และองคกรที่ท ำงำนด้ำนคุณธรรมอย่ำงเป็นรูปธรรม 
     1.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
 1) วัตถุประสงค์ท่ี 1.1 เพ่ือวำงรำกฐำนให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบ
วินัย ค่ำนิยมที่ดี มีจิตสำธำรณะ และมีควำมสุข โดยมีสุขภำวะและสุขภำพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็น
คนเก่งที่มีทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถและพัฒนำตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 2) เป้ำหมำยรวมที่ 2.1 คนไทยมีคุณลักษณะที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตำม 
บรรทัดฐำนที่ดีของสังคม มีควำมเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีควำมสำมำรถในกำรปรับตัวได้อย่ำงรู้เท่ำทันสถำนกำรณ์  
มีควำมรับผิดชอบและท ำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภำพกำยและใจที่ดี มีควำมเจริญงอกงำมทำงจิตวิญญำณ  
มีวิถีชีวิตที่พอเพียงและมีควำมเป็นไทย 
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 3) ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพมนุษย์ 
      3.1 เป้ำหมำยระดับยุทธศำสตร์ที่ 1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตำมบรรทัดฐำน 
ที่ดีของสังคมเพ่ิมข้ึน 
      3.2 แนวทำงกำรพัฒนำที่ 1 ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย  
จิตสำธำรณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดยส่งเสริมให้มีกำรปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม  
และกำรเสริมสร้ำงจิตสำธำรณะ และกำรเป็นพลเมืองที่ดี แก่ผู้เรียน และบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง 
     1.5 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 
 1) นโยบำยควำมม่ันคงแห่งชำติที่ 8 เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันควำมมั่นคงภำยใน 
 2) แผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ รองรับนโยบำยที่ 10 ประเด็นกำรป้องกันและ 
ปรำบปรำมยำเสพติด 
 3) เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ กำรแพร่ระบำดของยำเสพติดในสังคมไทยลดลง 
 4) ตัวชี้วัด ระดับควำมส ำเร็จในกำรป้องกันและแก้ปัญหำยำเสพติด 
 5) กลยุทธ์ รณรงค์ให้เด็ก เยำวชน ผู้ใช้แรงงำน และประชำกรกลุ่มเสี่ยง ตระหนักรู้ถึงโทษ 
ของยำเสพติดเพ่ือป้องกันกำรเสพยำ โดยอำศัยควำมร่วมมือของทุกภำคส่วน 
     1.6 แผนระดับท่ี 3 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) 
 1. จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
      จุดเน้นที่ 1 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
      จุดเน้นที่ 2 กำรพัฒนำกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 

ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ 
     2.1 หลักการและเหตุผล 
 นับตั้งแต่ พระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อม
พระรำชทำนก ำเนิดลูกเสือไทย เมื่อวันที่ ๑ กรกฎำคม พุทธศักรำช ๒๔๕๔ ด้วยทรงมีพระรำชประสงค์ที่ 
จะฝึกอบรมเยำวชนของชำติตั้งแต่เยำว์วัย ให้เป็นพลเมืองที่มี ระเบียบวินัย รู้จักเสียสละ และบ ำเพ็ญประโยชน์  
เป็นก ำลังส ำคัญแก่ชำติบ้ำนเมืองในภำยภำคหน้ำกิจกำรลูกเสือได้ด ำเนินตำมพระรำชปณิ ธำนสืบต่อมำ                        
โดยที่ปัจจุบันกิจกำรลูกเสือไทยได้ขยำยสู่ประชำชนทุกหมู่เหล่ำทั่วประเทศ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งได้ก ำหนดให้เป็น
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ในหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. ๒๕๕๑ ตำมนโยบำยของกระทรวง 
ศึกษำธิกำร ทั้งนี้ หำกได้พัฒนำกิจกำรลูกเสือให้มีประสิทธิภำพ โดยเฉพำะเยำวชนของชำติได้รับกำรพัฒนำ                  
ให้มีควำมเป็นพลเมืองดีมีคุณธรรมและระเบียบวินัยมำกยิ่งขึ้น จะเป็นส่วนส ำคัญในกำรพัฒนำประเทศชำติ                    
ให้ เจริญก้ำวหน้ำในอนำคตซึ่ งสอดคล้องกับนโยบำยในกำรพัฒนำและเสริ มสร้ำงควำมสมำนฉันท์                           
และควำมสำมัคคี ของคนในชำติได้เป็นอย่ำงดียิ่ง 
 เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพของพระบำทสมเด็จพระชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช
บรมนำถบพิตร และวันพ่อแห่งชำติ  วันที่  5 ธันวำคม ของทุกปี  ในโอกำสนี้ เ พ่ือ อุทิศถวำยเป็ น                       
พระรำชกุศลและน้อมน ำแนวทำงจิตอำสำ ส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ โดยเชิญชวนลูกเสือ เนตรนำรี 
ผู้ บั งคับบัญชำลูกเสือทุกประเภททุกหมู่ เหล่ ำ  ตลอดจนสมำชิกผู้ บ ำ เ พ็ญประโยชน์  จัดกิจกรรม                            
บ ำเพ็ญสำธำรณประโยชน์ เพ่ือถวำยเป็นพระรำชกุศล ตำมนโยบำยโครงกำร “ศธ.จิตอำสำบ ำเพ็ญประโยชน์” 
กระทรวงศึกษำธิกำร เนื่องในวันพ่อแห่งชำติ ประจ ำปี 2563 และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
มหำสำรคำม เขต 1 ได้ก ำหนดจัดงำนโครงกำร “ศธ.จิตอำสำบ ำเพ็ญประโยชน์” กระทรวงศึกษำธิกำรเนื่องใน        
วันพ่อแห่งชำติ ประจ ำปี 2564 
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     2.2 วัตถุประสงค์ 
 2.2.1 เพ่ือน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณของพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพล       
อดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร 
 2.2.๒ เพ่ือส่งเสริมและสร้ำงจิตส ำนึกให้ลูกเสือ เนตรนำรี ผู้บังคับบัญชำลูกเสือและบุคลำกร         
ทำงกำรลูกเสือ มีควำมยึดมั่นในควำมจงรักภักดีต่อชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ 
 2.2.3 เพ่ือให้ลูกเสือเนตรนำรีผู้บังคับบัญชำลูกเสือและบุคลำกรทำงกำรลูกเสือได้ปฏิบัติตำมกฎ 
และค ำปฏิญำณตนของลูกเสือ 
     2.3 เป้าหมาย 

2.3.1 เชิงปริมำณ  
     ลูกเสือ เนตรนำรี ผู้บังคับบัญชำลูกเสือ และบุคลำกรทำงกำรลูกเสือ เข้ำร่วมงำน “ศธ.จิตอำสำ 

บ ำเพ็ญประโยชน์” กระทรวงศึกษำธิกำรเนื่องในวันพ่อแห่งชำติ ประจ ำปี 2563 จ ำนวน 200 คน  
2.3.2 เชิงคุณภำพ    
     ลูกเสือ เนตรนำรี ผู้บังคับบัญชำลูกเสือและบุคลำกรทำงกำรลูกเสือ มีจิตส ำนึกในด้ำนควำมยึดมั่น

ในควำมจงรักภักดีต่อชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ และปฏิบัติตำมกฎของลูกเสือ 
     2.4 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
  2.4.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 

     ลูกเสือ เนตรนำรี ผู้บังคับบัญชำลูกเสือ และบุคลำกรทำงกำรลูกเสือ เข้ำร่วมงำน “ศธ.จิตอำสำ 
บ ำเพ็ญประโยชน์” กระทรวงศึกษำธิกำรเนื่องในวันพ่อแห่งชำติ ประจ ำปี 2563 จ ำนวน 200 คน  
 2.4.๒  เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 

     ลูกเสือ เนตรนำรี ผู้บังคับบัญชำลูกเสือและบุคลำกรทำงกำรลูกเสือ มีจิตส ำนึกในด้ำน                   
ควำมยึดมั่นในควำมจงรักภักดีต่อชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ และปฏิบัติตำมกฎของลูกเสือ 
     2.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

2.5.1 ลูกเสือ เนตรนำรี ผู้บังคับบัญชำลูกเสือ และบุคลำกรทำงกำรลูกเสือรวมถึงประชำชนทั่วไปได้
แสดงควำมจงรักภักดีและส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณต่อ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
มหำวชิรำลงกรณบดินทรเทพยวรำงกูร 

2.5.2 ลูกเสือ เนตรนำรี ได้รับกำรพัฒนำทำงสติปัญญำ อำรมณ์ สังคม ปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดี              
มีคุณธรรม ระเบียบวินัย มีจิตอำสำ บ ำเพ็ญประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืน ส่งผลให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภำพ                   
ในอนำคต 
     2.6 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
      ลูกเสือ เนตรนำรี ผู้บังคับบัญชำลูกเสือ ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ และลูกเสือชำวบ้ำน จ ำนวน 200 คน 
     2.7 ระยะเวลาด าเนินโครงการ   พฤศจิกำยน - ธันวำคม ๒๕๖4 
     2.8 แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ ๕,๐๐๐ บาท  
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2.8.1 กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

ผู้รับผิดชอบ สถำนที่ 

1 ประชุมวำงแผนกำรด ำเนินงำนคณะท ำงำนฯ ธันวำคม สพป.มค.เขต 1  
2 แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำร“ศธ.จิตอำสำบ ำเพ็ญ

ประโยชน์” เนื่องในวันพ่อแห่งชำติ ประจ ำปี 2564 
   

3 
 

ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำร“ศธ.จิตอำสำบ ำเพ็ญ
ประโยชน์”  เนื่องในวันพ่อแห่งชำติ ประจ ำปี 2564 

   

4 ด ำเนินกำรจัดกิจกรรม“ศธ.จิตอำสำบ ำเพ็ญประโยชน์”   
เนื่องในวันพ่อแห่งชำติ ประจ ำปี 2564 

   

5 รำยงำนผลกำร ำเนินงำน“ศธ.จิตอำสำบ ำเพ็ญประโยชน์”  
เนื่องในวันพ่อแห่งชำติ ประจ ำปี 2564 

   

2 .8 .2  รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมำณท้ังสิ้น ๕,๐๐๐ บำท โดยมีรำยละเอียดกำรใช้จ่ำยดังนี้  

ที ่ กิจกรรม/รำยกำร 
เงินงบประมำณ เงินนอก 

งบประมำณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ค่ำอำหำรว่ำงและน้ ำดื่ม ส ำหรับบุคลำกร
ท ำ ง ลู ก เ สื อ / ผู้ บั ง คั บ บั ญ ช ำ ลู ก เ สื อ                     
และแขกผู้มีเกียรติร่วมงำน กิจกรรมพัฒนำ                     
ค่ำยลูกเสือจังหวัดมหำสำรคำม จ ำนวน               
200 คน (200 คน x 25 บำท)               

 5,000     

รวมทั้งสิ้น ใช้เงินนอกงบประมาณ ๕,๐๐๐ 

          (ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 

2.8.3 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ไตรมาส) 

แผนกำรปฏิบัติงำน (กิจกรรม) 
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

 
รวม ไตรมำสที่ 1 

  1/2564 
ไตรมำสที่ 2 
  2/2564 

ไตรมำสที่ 3 
  3/2564 

ไตรมำสที่ 4 
  4/2564 

1. จัดประชุมคณะกรรมกำรเพ่ือวำงแผน 
ด ำเนินกำร“ศธ.จิตอำสำบ ำเพ็ญประโยชน์”  
เนื่องในวันพ่อแห่งชำติ ประจ ำปี 2564 

           

2. จัดกิจกรรม“ศธ.จิตอำสำบ ำเพ็ญประโยชน์” 
เนื่องในวันพ่อแห่งชำติ ประจ ำปี 2564 
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โครงการ  “ส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม ประจ าปี  2564” 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ     กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ  
ผู้ติดต่อประสานงาน   นำงปำรณีย์  ศรีแก้ว  และนำงสำวสุปรำณี  ภูทองพันธ์ โทรศัพท์089 2764132 
   โทรสำร 043 711102                   E-mail supaneputp\ong@gmail.com 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
            เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
     1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1)ฃ 

1) ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
      (1) เป้ำหมำย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมส ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
      (2) ประเด็นยุทธศำสตร์ กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
ศตวรรษท่ี 21 
      (3) กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
มีวิสัยทัศน์คือกำรสร้ำงคุณภำพทุนมนุษย์สู่สังคมอนำคตที่ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำ
และเสริมสร้ำงทรัพยำกรมนุษย์ นอกจำกนี้ยังมีพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพผู้เรียนที่หลำกหลำย  
ทั้งในระดับต่ำง ๆ ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษำ ระดับกำรศึกษำภำคบังคับ ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 
ผู้ เรียนพิกำร ผู้ เรียนด้อยโอกำส ผู้ เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษ มีกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรศึกษำ  
กำรพัฒนำหลักสูตรกระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน
ภำษำต่ำงประเทศ และเสริมสร้ำงศักยภำพครู กำรยกระดับคุณภำพสถำนศึกษำต่ำง ๆ ในทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ  
ให้สำมำรถจัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้เต็มตำมศักยภำพ ทั้งควำมรู้ด้ำนวิชำกำร ทักษะอำชีพ ทักษะชีวิต  
และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 2) 
 1) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 
      (1) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
  - เป้ำหมำยที่ 1 คนไทยมีกำรศึกษำที่มีมำตรฐำนสำกลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ ำเป็นของโลก
ศตวรรษท่ี 21 สำมำรถในกำรแก้ปัญหำปรับตัว สื่อสำร และท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน  
มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  - กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
มีแผนกำรด ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำย รวมถึง กำรพัฒนำหลักสูตรกระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและ
ประเมินผล ให้ผู้เรียนทุกระดับและทุกกลุ่ม ได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพและมีมำตรฐำน เกิดกำรเรียนรู้ตลอด
ชีวิตอย่ำงทั่วถึง พร้อมทั้งมีทักษะและศักยภำพในกำรประกอบอำชีพที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ           
กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรศึกษำที่ยั่งยืน ที่พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำให้เหมำะสมกับบริบทของพื้นที่ 
ที่หลำกหลำย รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับกำรพัฒนำของประเทศ กำรพัฒนำ
คุณภำพกำรเรียนกำรสอนภำษำต่ำงประเทศและพัฒนำ และเสริมสร้ำงศักยภำพครู เพ่ือพัฒนำศักยภำพครูให้มี
ควำมพร้อมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน สอดรับกับทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 กำรจดัตั้งสถำบันไทย 
โคเซ็นเพ่ือพัฒนำระบบกำรศึกษำในด้ำนวิศวกรรมศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยใช้หลักสูตรกำรเรียน
กำรสอนที่มีคุณภำพแบบประเทศญี่ปุ่น (หลักสูตรสถำบันโคเซ็น) ในกำรสร้ำงวิศวกรปฏิบัติกำร (Practical 
Engineers) และนวัตกรรมคุณภำพ ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ กำรยกระดับคุณภำพโรงเรียน
โดยเฉพำะในระดับต ำบล 
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      (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลง                   
ในศตวรรษท่ี 21 
  - แนวทำงกำรพัฒนำ กำรพัฒนำหลักสูตร กำรวัด กำรประเมินผล กำรพัฒนำครู กำรพัฒนำ
โรงเรียนให้มีคุณภำพ 
  - เป้ำหมำยของแผนย่อย คนไทยมีกำรศึกษำที่มีมำตรฐำนสำกลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ ำเป็นของ
โลกศตวรรษที่ 21 สำมำรถในกำรแก้ปัญหำปรับตัว สื่อสำร และท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีประสิทธิผล
เพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  - กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน มีแผนกำรด ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำย รวมถึง กำรพัฒนำหลักสูตรกระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัด
และประเมินผล ให้ผู้เรียนทุกระดับและทุกกลุ่ม ได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพและมีมำตรฐำน เกิดกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่ำงทั่วถึงพร้อมทั้งมีทักษะและศักยภำพในกำรประกอบอำชีพที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ประเทศ กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรศึกษำที่ยั่งยืน ที่พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำให้เหมำะสมกับบริบท
ของพ้ืนที่ที่หลำกหลำย รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับกำรพัฒนำของประเทศ 
กำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนภำษำต่ำงประเทศ และพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพครู เพ่ือพัฒนำ
ศักยภำพครูให้มีควำมพร้อมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน สอดรับกับทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 
กำรยกระดับคุณภำพโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล เพ่ือสร้ำงโอกำสให้นักเรียนเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ  
ให้โรงเรียนมีควำมพร้อมในกำรบริหำรจัดกำร และกำรจัดกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพ มีสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำร
ส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้วยกำรส่งเสริมด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน ทั้งอำคำรสถำนที่ แหล่งเรียนรู้ และวัสดุอุปกรณ์  
ด้ำนจัดกำรศึกษำทั้งบุคลำกร หลักสูตรและกิจกรรม และด้ำนกำรมีส่วนร่วมของเอกชน บ้ำน วัด/ศำสนสถำน
อ่ืน ๆ รัฐ และโรงเรียนเพ่ือผลิตผู้เรียนที่มีคุณภำพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง และชุมชน ตลอดจนโรงเรียน
เป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้ชุมชน 
     1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 
 1) เรื่อง/ประเด็นกำรปฏิรูป กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

     1) กิจกรรม กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม   
     2) เป้ำหมำยกิจกรรม กำรเสริมสร้ำงวินัย คุณธรรม และจริยธรรม เพ่ือให้นักเรียน ครู ผู้บริหำร

และบุคลำกรทำงกำรศึกษำตระหนักรู้ เข้ำใจ และมีกระบวนกำรคิดอย่ำงมีเหตุผล ซึมซับคุณค่ำแห่งคุณธรรม
ควำมดีอย่ำงเป็นธรรมชำติและสร้ำงควำมรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในกำรท ำควำมดี อีกทั้งสร้ำงเครือข่ำยชุมชน 
องค์กรแห่งคุณธรรม โดยขอควำมร่วมมือจำกหน่วยงำน และองคกรที่ท ำงำนด้ำนคุณธรรมอย่ำงเป็นรูปธรรม 
     1.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
 1) วัตถุประสงค์ท่ี 1.1 เพ่ือวำงรำกฐำนให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบ
วินัย ค่ำนิยมที่ดี มีจิตสำธำรณะ และมีควำมสุข โดยมีสุขภำวะและสุขภำพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็น
คนเก่งที่มีทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถและพัฒนำตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 2) เป้ำหมำยรวมที่ 2.1 คนไทยมีคุณลักษณะที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตำม 
บรรทัดฐำนที่ดีของสังคม มีควำมเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีควำมสำมำรถในกำรปรับตัวได้อย่ำงรู้เท่ำทันสถำนกำรณ์  
มีควำมรับผิดชอบและท ำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภำพกำยและใจที่ดี มีควำมเจริญงอกงำมทำงจิตวิญญำณ  
มีวิถีชีวิตที่พอเพียงและมีควำมเป็นไทย 
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 3) ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพมนุษย์ 
      3.1 เป้ำหมำยระดับยุทธศำสตร์ที่ 1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตำมบรรทัดฐำน 
ที่ดีของสังคมเพ่ิมข้ึน 
      3.2 แนวทำงกำรพัฒนำที่ 1 ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย  
จิตสำธำรณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดยส่งเสริมให้มีกำรปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม  
และกำรเสริมสร้ำงจิตสำธำรณะ และกำรเป็นพลเมืองที่ดี แก่ผู้เรียน และบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง 
     1.5 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 
 1) นโยบำยควำมม่ันคงแห่งชำติที่ 8 เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันควำมมั่นคงภำยใน 
 2) แผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ รองรับนโยบำยที่ 10 ประเด็นกำรป้องกันและ 
ปรำบปรำมยำเสพติด 
 3) เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ กำรแพร่ระบำดของยำเสพติดในสังคมไทยลดลง 
 4) ตัวชี้วัด ระดับควำมส ำเร็จในกำรป้องกันและแก้ปัญหำยำเสพติด 
 5) กลยุทธ์ รณรงค์ให้เด็ก เยำวชน ผู้ใช้แรงงำน และประชำกรกลุ่มเสี่ยง ตระหนักรู้ถึงโทษ 
ของยำเสพติดเพ่ือป้องกันกำรเสพยำ โดยอำศัยควำมร่วมมือของทุกภำคส่วน 
     1.6 แผนระดับท่ี 3 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) 
 1. จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
      จุดเน้นที่ 1 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
      จุดเน้นที่ 2 กำรพัฒนำกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
     2.1 หลักการและเหตุผล 

ด้วย กระทรวงศึกษำธิกำร มีนโยบำยมุ่งเน้นให้เยำวชนมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีควำม
เข้มแข็ง อดทน อดกลั้น รู้จักเสียสละ อันเป็นคุณธรรมที่ลูกเสือทุกคนต้องถือปฏิบัติตำมอุดมกำรณ์                
ของลูกเสือ อีกท้ังเป็นกำรสร้ำงเสริมประสบกำรณ์ชีวิตให้สำมำรถอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข โดยจัดให้มีกำร
ประกวดระเบียบแถวลูกเสือทั่วประเทศ ได้แก่ ประเภทส ำรอง สำมัญ สำมัญรุ่นใหญ่ และวิสำมัญ ตั้งแต่ระดับ
เขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ ตำมล ำดับ ในกำรจัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตร
นำรี ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ให้ทุกเขตพ้ืนที่กำรศึกษำด ำเนินกำรจัดประกวดฯ แล้วส่งกองลูกเสือ เนตรนำรี ที่
ชนะเลิศกำรประกวดฯ แต่ละประเภทเข้ำร่วมประกวดระดับจังหวัด โดยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เป็น
ผู้ด ำเนินกำรจัดประกวดระเบียบแถวระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และส่งกองลูกเสือ เนตรนำรีที่ชนะเลิศ ระดับเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ เข้ำร่วมประกวดระเบียบแถวฯระดับจังหวัด สู่ระดับประเทศ ต่อไป 

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้เยำวชนลูกเสือมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบ วินัยในสังคม ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต ๑ จึงได้จัดกิจกรรมกำรประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนำรี 
ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำขึ้น 
     2.2 วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพ่ือส่งเสริมให้เยำวชนลูกเสือ มีคุณธรรม จริยธรรม 
 ๒.๒ เพ่ือส่งเสริมให้ลูกเสือ เนตรนำรี มีระเบียบ มีวินัย มีควำมรัก ควำมสำมัคคี  มีควำมเข้มแข็ง 
อดทน  อดกลั้น รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น และรู้จักกำรบ ำเพ็ญประโยชน์ และสร้ำงเสริมประสบกำรณ์ชีวิต ให้
สำมำรถอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข 
 



๘๐ 

 ๒.๓ เพ่ือฟ้ืนฟูกิจกำรลูกเสือในโรงเรียน และเพ่ือให้ลูกเสือมีควำมรัก ควำมสนใจ และเห็นคุณค่ำ 
ในกิจกรรมลูกเสือมำกยิ่งขึ้น 
     2.3 เป้าหมาย 
 จัดประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนำรี ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำของสถำนศึกษำในสังกัด 
ที่สมัครเข้ำร่วมกำรประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนำรี ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประเภทกองลูกเสือเนตร
นำรี สำมัญ จ ำนวน 6 กอง และประเภทกองลูกเสือ เนตรนำรี สำมัญรุ่นใหญ่  จ ำนวน 6 กอง รวมกองลูกเสือ  
จ ำนวน 12 กอง ๆ ละ 32 คน จ ำนวน 384 คน 
     2.4 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 

2.4.1 เชิงปริมาณ 
               1. จัดประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนำรี ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ในสังกัดที่สมัครเข้ำร่วมกำรประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนำรี ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประเภทกอง
ลูกเสือเนตรนำรี สำมัญ จ ำนวน 6 กอง และประเภทกองลูกเสือ เนตรนำรี สำมัญรุ่นใหญ่  จ ำนวน 6 กอง  
รวมกองลูกเสือ จ ำนวน 12 กอง ๆ ละ 32 คน จ ำนวน 384 คน 
      2. ส่งกองลูกเสือ เนตรนำรี ที่ชนะเลิศระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  เข้ำร่วมประกวดในระดับจังหวัด 

1) กองลูกเสือ เนตรนำรี  สำมัญ            จ ำนวน 1  กอง ๆ ละ 32 คน   
  2) กองลูกเสือ เนตรนำรี  สำมัญรุ่นใหญ่   จ ำนวน 1  กอง ๆ ละ 32 คน 

2.4.2 เชิงคุณภาพ 
           เยำวชนลูกเสือ มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีควำมเข้มแข็ง อดทน อดกลั้นจักเสียสละ  
อันเป็นคุณธรรมที่ลูกเสือทุกคนต้องถือปฏิบัติตำมอุดมกำรณ์ของลูกเสือ อีกทั้งเป็นกำรสร้ำงเสริมประสบกำรณ์
ชีวิตให้สำมำรถอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข 
     2.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

2.5.1 โรงเรียนจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนลูกเสือ เนตรนำรี ถูกต้องตำมแนวปฏิบัติและมี
ประสิทธิภำพส่งผลให้นักเรียนลูกเสือ เนตรนำรี เป็นผู้ที่มีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม และมีคุณสมบัติอัน
พึงประสงค์เป็นพลเมืองดีของชำติต่อไป 
 2.5.2 ส่งกองลูกเสือ เนตรนำรี ที่ชนะเลิศระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ส่งประกวดระดับจังหวัดสู่
ระดับประเทศ 
     2.6 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 

เยำวชนลูกเสือ เนตรำนำรี ผู้บังคับบัญชำลูกเสือ   
     2.7 ระยะเวลาด าเนินโครงการ ธันวำคม 2563  - กรกฎำคม 2564 
     2.8  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ  25,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 



๘๑ 

2.8.1 กิจกรรมและการด าเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรมและการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ สถานที่ 
1 เสนอโครงกำรเพ่ืออนุมัติ ธ.ค. 2563 ปรำรณีย์, สุปรำณี  
2 แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำร

ประกวดระเบียบแถวฯ 
มี.ค. 2564 ปรำรณีย์, สุปรำณี  

3 ประชุมชี้แจงคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
จัดกิจกรรมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ 
ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

เม.ย. 2564 ปรำรณีย์, สุปรำณี  

4 ส่งกองลูกเสือที่ชนะเลิศ ระดับเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ เข้ำร่วมประกวดระดับจังหวัด 

เม.ย. – พ.ค. 2564 ปรำรณีย์, สุปรำณี  

5 ประเมินและสรุป มิ.ย. 2564 ปรำรณีย์, สุปรำณี  
6 รำยงำนผล ก.ค. 2564 ปรำรณีย์, สุปรำณี  

 

2.8.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณทั้งสิ้น 25,000 บาท โดยมีรายละเอียดการใช้จ่าย ดังนี้  
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก 
งบประมาณ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ค่ำสถำนที่จัดกิจกรรมประกวด
ระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนำรี 

 3,000  3,000   

2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มในกำร
ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
จ ำนวน 40 คนๆ ละ 35 บำท 

 1,400  1,400   

3 ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรตัดสินกำร
ประกวดฯ จ ำนวน 10 คนๆละ 500 
บำท 

5,000   5,000   

4 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มในกำร
ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ           
เนตรนำรี ของลูกเสือ เนตรนำรี 
ผู้บังคับบัญชำลูกเสือ และ
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรม 
จ ำนวน 400 คนๆละ 35 บำท 

 14,000  14,000   

5 ค่ำอุปกรณ์ วัสดุ และค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดท ำเอกสำรสรุปผล 
กำรด ำเนินงำน 

 1,600  1,600   

 รวมทั้งสิ้น 5,000 20,000  25,000   
(ขออนุมัติถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 
 



๘๒ 

นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ที ่ ชื่อโครงการ นโยบาย/ตัวชี้วัด งบประมาณ กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำ

คุณภำพครูผู้สอนกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ศิลปะและ    
และพัฒนำศักยภำพของ
นักเรียนในสังกัด สพป.มค.๑ 
ทัศนศิลป์ ดนตรีนำฏศิลป์ 

2 / 1 
3 / 2,12 

292,600 นิเทศฯ/นำงหอมสิน 
 

 

รวมงบประมาณ 292,600   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๓ 

โครงการ  “การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
     และพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในสังกัด สพป.มค.๑ ทัศนศิลป์  ดนตรีนาฏศิลป์” 
 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินกำรจัดกำรศึกษำ สพป.มหำสำคำม เขต1  
ผู้ติดต่อประสานงาน นำงหอมสิน อุปแสนโทร 089-5696013  E-mailhomsin1@gmail.com 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี  
            เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
     1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1) ยุทธศำสตร์ชำติ  ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
      (1) เป้ำหมำย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมส ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
      (2) ประเด็นยุทธศำสตร์ กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
ในศตวรรษท่ี 21 
      (3) กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีวิสัยทัศน์ คือ กำรสร้ำงคุณภำพทุนมนุษย์ 
สู่สังคมอนำคตท่ียั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงทรัพยำกรมนุษย์ 
นอกจำกนี้ยังมีกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพผู้เรียนที่หลำกหลำย ทั้งในระดับต่ำง ๆ ตั้งแต่ระดับก่อน
ประถมศึกษำ ระดับกำรศึกษำภำคบังคับ ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ผู้เรียนพิกำร ผู้เรียนด้อยโอกำส ผู้เรียน 
ที่มีควำมสำมำรถพิเศษ มีกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรศึกษำ กำรพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน กำรวัด 
และประเมินผล กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำต่ำงประเทศ และเสริมสร้ำงศักยภำพครู ให้สำมำรถจัดกำร
เรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้เต็มตำมศักยภำพ ทั้งควำมรู้ด้ำนวิชำกำร ทักษะอำชีพ ทักษะชีวิต และมีคุณลักษณะ 
ทีพึ่งประสงค์ 
 2) ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 
      (1) เป้ำหมำย สร้ำงควำมเป็นธรรมและลดควำมเหลื่อมล้ ำทุกมิติ 
      (2) ประเด็นยุทธศำสตร์ กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำสร้ำงควำมเป็นธรรมในทุกมิติ 
      (3) กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
     1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 2) 
 1) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 
      (1) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
  เป้ำหมำยที่ 1 คนไทยมีกำรศึกษำที่มีมำตรฐำนสำกลเพ่ิมขึ้น 
  เป้ำหมำยที่ 2 คนไทยได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๘๔ 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
     2.1 หลักการและเหตุผล 

จำกสภำพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว เกี่ยวกับควำมเจริญก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีและควำม
นิยมจำกต่ำงประเทศท ำให้ทุกอย่ำงต้องเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้สอดรับกับควำมก้ำวหน้ำและควำมเจริญนั้น ๆ 
ประเทศไทยได้ให้ควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณค่ำและมีคุณภำพชีวิตที่เหมำะสมกับสังคม
ที่มีกำรเปลี่ยนแปลง ดังนั้นกำรจัดกำรศึกษำจึงมุ่งพัฒนำคนให้เกิดควำมสมดุล ทั้งทำงด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ  
โดยเน้นกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้และขัดเกลำทำงสังคม กระบวนกำรในกำรพัฒนำกำรศึกษำ จึงมีควำมจ ำเป็น
ที่จะต้องปรับวิสัยทัศน์ในกำรศึกษำโดยยึดผู้เรียนเป็นจุดศูนย์กลำงแห่งกำรพัฒนำให้ผู้ แสวงหำควำมรู้ด้วย
ตนเองในรูปแบบและวิธีกำรที่หลำกหลำย ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 ในหมวด 4 
เรื่องแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำ มำตรำ 22 หลักกำรจัดกำรศึกษำต้องยึดหลักว่ำ ผู้เรียนทุกคนมีควำมสำมำรถ
เรียนรู้และพัฒนำตนเองได้และถือว่ำผู้เรียนมีควำมส ำคัญที่สุด กระบวนกำรจัดกำรศึกษำต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน
สำมำรถพัฒนำตำมธรรมชำติและเต็มศักยภำพและตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2544  
ได้เน้นกำรจัดกำรศึกษำโดยก ำหนดมำตรฐำนกำรเรียนรู้ตำมระดับพัฒนำกำรของผู้เรียนตำมช่วงชั้น และกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะเป็นกลุ่มสำระที่ช่วยพัฒนำให้ผู้เรียนมีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์         
มีจินตนำกำรทำงศิลปะ ชื่นชมควำมงำม มีสุนทรียภำพ ควำมมีคุณค่ำ ซึ่งมีผลต่อคุณภำพชีวิตมนุษย์ กิจกรรม
ทำงศิลปะช่วยพัฒนำผู้เรียนทั้งด้ำนร่ำงกำย จิตใจ สติปัญญำ อำรมณ์ สังคม ตลอดจนกำรน ำไปสู่ กำรพัฒนำ
สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีควำมเชื่อมั่นในตนเอง อันเป็นพื้นฐำนในกำรศึกษำต่อหรือประกอบอำชีพได้ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะมุ่งพัฒนำให้ผู้เรียนเกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจ มีทักษะวิธีกำรทำงศิลปะ เกิดควำมซำบซึ้ง
ในคุณค่ำของศิลปะ เปิดโอกำสให้ผู้เรียนแสดงออกอย่ำงอิสระในศิลปะแขนงต่ำง ๆ ประกอบด้วยสำระส ำคัญ คือ  
ทัศนศิลป์  ดนตรีและนำฏศิลป์   

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญและควำม
จ ำเป็นของศิลปะในกำรพัฒนำผู้เรียนทั้งด้ำนร่ำงกำย จิตใจ สติปัญญำ อำรมณ์ สังคม ตลอดจนกำรน ำไปสู่  
กำรพัฒนำสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีควำมเชื่อมั่นในตนเอง อันเป็นพ้ืนฐำนในกำรศึกษำต่อหรือประกอบ
อำชีพในอนำคตรวมทั้งเพ่ือกำรมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข จึงได้จัดท ำโครงกำรกำรขับเคลื่อนกำร
พัฒนำคุณภำพครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะและพัฒนำศักยภำพของนักเรียนในสังกัด สพป.มค.๑ ขึ้น 
     2.2 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนำครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและทักษะในกำรสอน 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี และนำฏศิลป์) สำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนในกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี และนำฏศิลป์) ตำมแนวคิด Actine  Lening  ให้กับผู้เรียนได้ 
 2. เพ่ือพัฒนำศักยภำพของผู้เรียนในสังกัด สพป.มค. 1 ให้เป็นผู้มีทักษะควำมสำมำรถด้ำนศิลปะ
(ทัศนศิลป์ ดนตรี และนำฏศิลป์) สำมำรถสร้ำงผลงำนและชื่อเสียงให้กับตนเอง โรงเรียน ชุมชน และส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 ได ้
    2.3 เป้าหมาย 
 2.3.1 เชิงปริมำณ 
      1. ครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ในสังกัด สพป. มหำสำรคำม 
เขต 1 จ ำนวน 197 คน  
      2. ครูวิชำกำรโรงเรียนและครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะโรงเรียนสังกัด สพป.มหำสำรคำม 
เขต 1 จ ำนวน 394 คน  
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      3. ครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 และระดับชั้นประถมศึกษำ 
ปีที่ 6 จ ำนวน 394 คน  
 2.3.2 เชิงคุณภำพ 
      1. ครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและเทคนิค
ต่ำง ๆ ในกำรสอนเพิ่มมำกขึ้น น ำไปพัฒนำนักเรียนให้สำมำรถเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
      2. โรงเรียนสังกัด สพป.มหำสำรคำม เขต 1 มีกำรพัฒนำหลักสูตรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
พุทธศักรำช ๒๕61 ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ ทีต่อบสนองต่อ 
ควำมต้องกำรของผู้เรียนและบริบทของพื้นที่ 
       

     2.4 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
2.4.1 เชิงปริมาณ 
     1. ร้อยละของครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเทคนิคกำรคิดเลขเร็ว 

แบบอินเดีย (เวทคณิต) น ำไปพัฒนำนักเรียนให้สำมำรถคิดเลขได้เร็วกว่ำวิธีปกติอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
      2. ร้อยละของโรงเรียนสังกัด สพป.มหำสำรคำม เขต 1 มีกำรพัฒนำหลักสูตรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
ศิลปะ พุทธศักรำช ๒๕61 ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ ทีต่อบสนอง 
ต่อควำมต้องกำรของผู้เรียนและบริบทของพ้ืนที่ 
 2.4.2 เชิงคุณภาพ 
      1. ร้อยละของครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
และเทคนิคต่ำงๆในกำรสอนเพ่ิมมำกข้ึนน ำไปพัฒนำนักเรียนให้สำมำรถเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
      2. ร้อยละโรงเรียนสังกัด สพป.มหำสำรคำม เขต 1 มีกำรพัฒนำหลักสูตรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ศิลปะ พุทธศักรำช ๒๕61 ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ ทีต่อบสนอง 
ต่อควำมต้องกำรของผู้เรียนและบริบทของพ้ืนที่ 
       

    2.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและเทคนิค 
ต่ำง ๆ ในกำรสอนเพิ่มมำกขึ้น น ำไปพัฒนำนักเรียนให้สำมำรถเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 2. โรงเรียนสังกัด สพป. มหำสำรคำม เขต 1 มีกำรพัฒนำหลักสูตรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
พุทธศักรำช ๒๕61 ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ ทีต่อบสนองต่อ 
ควำมต้องกำรของผู้เรียนและบริบทของพื้นที่ 
  

     2.6 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
 1. ครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3, 6 
 2. ครูวิชำกำรโรงเรียนในสังกัด สพป.มหสำรคำม เขต 1 
     2.7 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ตุลาคม  2563  ถึง 30  กันยายน  2564 
     2.8 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ 292,600 บาท 
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2.8.1 กิจกรรมและการด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรมและการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ สถานที่ 
1 เสนอขออนุมัติโครงกำร ก.พ. 64 นำงหอมสิน  
2 จัดประชุมและวำงแผนกำรด ำเนินงำน มี.ค. 64 นำงหอมสิน  
3 ด ำเนินงำนตำมโครงกำร เม.ย. – ส.ค. 64 นำงหอมสิน  
4 สรุปและรำยงำนผลโครงกำร ก.ย. 64 นำงหอมสิน  

 

2.8.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณทั้งสิ้น 292,600 บาท โดยมีรายละเอียดการใช้จ่าย 
ดังนี้  
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 
 
 
 

อบรมเชิงปฏิบัติกำรส ำหรับ ครูผู้สอนกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสังกัด สพป.
มหำสำรคำม                  
- ครูผู้สอนจ ำนวน 197 คน 
- คณะกรรมกำรด ำเนินงำน จ ำนวน 20 คน 
รวมทั้งหมด จ ำนวน 217 คน 
เหมำจ่ำยค่ำโรงแรมค่ำอำหำรกลำงวันค่ำอำหำร
ว่ำงและเครื่องดื่มหัวละ 280 บำท 
จ ำนวน 217 คน (280x 217 =  
60,760 บำท ) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

60,760 

 60,760   

2 อบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรหลักสูตรกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ศิลปะ พุทธศักรำช ๒๕61 ตำมหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 
๒๕๕๑ โรงเรียนสังกัด สพป.มค.1 
- ครูวิชำกำรโรงเรียน    จ ำนวน 197 คน 
- ครูผู้สอนศิลปะ   จ ำนวน 197 คน 
- คณะกรรมกำรด ำเนินงำน จ ำนวน 20 คน 
  รวมทั้งหมด    จ ำนวน 414  คน 
เหมำจ่ำยค่ำโรงแรมค่ำอำหำรกลำงวัน 
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มหัวละ 280 บำท 
จ ำนวน 414 คน (280x 414 =  
115,920บำท ) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

115,920 

 115,920   
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2.8.2 (ต่อ) 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

3 กำรจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีที่เป็นเลิศ 
Best Practice ครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
ศิลปะชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 และ 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 จ ำนวน 414 คน 
- ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 จ ำนวน 197 คน 
- ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 จ ำนวน 197 คน 
- คณะกรรมกำรด ำเนินงำน จ ำนวน 20 คน 
  รวมทั้งหมด    จ ำนวน 414  คน 
เหมำจ่ำยค่ำโรงแรมค่ำอำหำรกลำงวัน 
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มหัวละ 280 บำท 
จ ำนวน 414 คน (280x 414 =  
115,920 บำท ) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

115,920 

 115,920   

 รวมทั้งสิ้น  292,600  292,600   
(ขออนุมัติถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 
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นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ที ่ ชื่อโครงการ นโยบาย/ตัวชี้วัด งบประมาณ กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 กำรแนะแนวเพ่ือพัฒนำ

ผู้เรียน เป็นกระบวนกำรที่จะ
ท ำให้ครูทุกคนได้รูจักนักเรียน
และสำมำรถช่วยนักเรียนได้
อย่ำงถูกต้อง 

3 / 11 82,960 ส่งเสริมฯ/ขวัญจิรำ  

2 ส่งเสริมศักยภำพนักเรียนสู่
ควำมเป็นเลิศ สำระกำรเรียนรู้
ภำษำไทย  
ปีกำรศึกษำ 2564 

3 160,660 นิเทศฯ / เยำวภำ  

3 กำรขับเคลื่อนยกระดับ
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน (ลูกเสือ 
เนตรนำรี) เพื่อเสริมสร้ำง
ศักยภำพครูผู้สอนในกำร
ออกแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
Active Learning 

3 / 7 162,660 นิเทศฯ /สุภัชรำ  

4 พัฒนำผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ 
ด้ำนวิทยำศำสตร์และ
คณิตศำสตร์ 

3 70,660 นิเทศฯ /สุธำทิพย์, 
ทองค ำ 

 

5 กำรพัฒนำครูผู้สอนตำมแบบ
PISA ด้วยแผนกำรจัดกำร
เรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) ให้ผู้เรียนเป็น
บุคคลแห่งกำรเรียนรู้ คิดริเริ่ม
และสร้ำงสรรค์นวัตกรรม มี
ควำมรู้ มีทักษะมีสมรรถนะ
ตำมหลักสูตร และมี
คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 

3 167,000 นิเทศฯ / ค ำพอง  

6 พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำทำง
ด้วยเทคโนโลยีกำรศึกษำ
ทำงไกล  DLIT/DLTV 

3 169,520 นิเทศฯ / พัฒณ์นรี  

 

 

 

 



๘๙ 

นโยบายที่ 3  (ต่อ) 

ที ่ ชื่อโครงการ นโยบาย/ตัวชี้วัด งบประมาณ กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
7 ขับเคลื่อนกิจกรรมกำรเรียน

กำรสอนแบบ Active 
learning ครูผู้สอน
ภำษำอังกฤษ ผ่ำนสื่อกำรสอน
ที่หลำกหลำย เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
ภำษำอังกฤษของผู้เรียน
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 
ปีกำรศึกษำ 2564 

3 163,710 นิเทศฯ / ทรงศิลป์ 
 

 

8 คัดลำยมือสวย 3 130,020 นิเทศฯ / ประมวล  
9 งำนส่งเสริมควำมประพฤติ

นักเรียนโดยกำรจัดกำร
ฝึกอบรมพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
ส่งเสริมควำมประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษำ (พสน.) 

3 89,980 ส่งเสริมฯ/ขวัญจิรำ  

10 อบรมพัฒนำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ เพื่อเป็น
นักจิตวิทยำสภำนศึกษำ 
จ ำนวน 196 โรงเรียน 

3 82,960 ส่งเสริมฯ/ขวัญจิรำ  

11 พัฒนำครูแกนน ำกำร
ออกแบบและเทคโนโลยี 

3 88,240 นิเทศฯ/พัฒณ์นรี  

12 พัฒนำครูผู้สอนคณิตศำสตร์ 
ด้ำนทักษะกำรคิดเลขเป็น 
กำรคิดเลขคล่อง  และทักษะ
กำรคิดเลขเร็วแบบอินเดีย 
(เวทคณิต) 

3 80,000 นิเทศฯ/ทองค ำ  

13 พัฒนำทักษะควำมเข้ำใจและ
กำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
(DIGITAL LITERACY : DL) 

3 256,000 นิเทศฯ/พัฒณ์นรี  

14 กำรขับเคลื่อนพัฒนำศักยภำพ
ของผู้เรียน สู่เวทีกำรแข่งขัน
ระดับนำนำชำติ 

3 140,280 นิเทศฯ/ขนิษฐำ  

 

 

 



๙๐ 

นโยบายที่ 3  (ต่อ) 

ที ่ ชื่อโครงการ นโยบาย/ตัวชี้วัด งบประมาณ กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
15 บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย

ประเทศไทย ระดับ
ประถมศึกษำ 

3 129,920 นิเทศฯ/ขนิษฐำ  

16 กำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพ
กำรบริหำรงำนบุคคล  สังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำมหำสำรคำม  
เขต 1 

3 / 1 184,800 บริหำรงำนบุคคล/
พยอม, ปภำดำ 
และคณะ 

จัดกิจกรรม 
3 กิจกรรม 

17 รวมพลัง 3 ประสำนพัฒนำ
กำรศึกษำปฐมวัย “เด็ก
ปฐมวัย สพป.มค.1 มั่นคงใน
ควำมดี มีวินัยใฝ่เรียนรู้ 
พัฒนำสู่คุณภำพอย่ำงยั่งยืน 
บนพื้นฐำนควำมพอเพียง” 

3 277,140 นิเทศฯ/วรรณกร  

18 ขับเคลื่อนกำรจัดกำรเรียนรู้
วิทยำกำรค ำนวณและกำร
ออกแบบเทคโนโลยี 

3 155,000 นิเทศฯ/ทัศนีย์, 
ตันติกร 

 

19 แนวทำงกำรยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
วิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 
ด้ำนวิทยำกำรค ำนวณ 
(Coding และ Computing 
Science) ระดับประถมศึกษำ 

3 92,800 นิเทศฯ/ตันติกร, 
ทัศนีย์ 

 

รวมงบประมาณ 2,684,310   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๑ 

โครงการ “การแนะแนวเพื่อพัฒนาผู้เรียน เป็นกระบวนการที่จะท าให้ครูทุกคนได้รู้จักนักเรียน 
   และสามารถช่วยนักเรียนได้อย่างถูกต้อง” 
หน่วยงำนรับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ สพป. มหำสำรคำม เขต 1 
ผู้ติดต่อประสำนงำน (contact person) 
ชื่อ – นำมสกุล นำงสำวขวัญจิรำ พันธ์ภักดี  โทรศัพท์ 097-3198676 
โทรสำร. 043-711102  E-mail Kwanjira.ppd@gmail.com 
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
     1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 
 1) ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต สุขภำวะ และควำมเป็นอยู่ที่ดีชองคนไทย 
พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
      (1) เป้ำหมำย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมส ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
      (2) ประเด็นยุทธศำสตร์ พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
      (3) กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ เนื่องด้วยกำรฝึกอบรมพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำเพ่ือเป็นนักจิตวิทยำประจ ำสถำนศึกษำ จัดขึ้นเพ่ือดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน ในสถำนศึกษำ
ในสังกัดให้ห่ำงจำกควำมรุนแรงและปัญหำในปัจจุบัน และสำมำรถมีภูมิคุ้มกันน ำตนเองได้ต่อไป 
     1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
 1) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น กำรพัฒนำศักยภำพคน ๓ ตลอดช่วงชีวิต กำรพัฒนำ
ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
     (1) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
  - เป้ำหมำยที่ 1 วัยเรียน / วัยรุ่น มีควำมรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด 
วิเครำะห์ สำมำรถแก้ไขปัญหำ ปรบัตัว ได้อย่ำงมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
  - กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ ดัชนีปัญหำควำมรุนแรงที่เกิดกับเด็กนักเรียนใน
สถำนศึกษำลดน้อยลง 
     (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยกำรพัฒนำช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
  - แนวทำงกำรพัฒนำ 1 จัดให้มีกำรพัฒนำทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ 
โดยเฉพำะทักษะด้ำนกำรคิด วิเครำะห์สังเครำะห์ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำที่ซับซ้อน ควำมคิดสร้ำงสรรค์
กำรท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืน 
  - เป้ำหมำยของแผนย่อย กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนวัยเรียน/วัยรุ่น มีควำมรู้
และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ครบถ้วน รู้จักคิด วิเครำะห์ รักกำรเรียนรู้ มีส ำนึกพลเมือง มีควำมกล้ำหำญทำง
จริยธรรม มีควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ปรับตัว สื่อสำรและท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีประสิทธิผลตลอด
ชีวิตดีขึ้น 
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๙๒ 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
     2.1  หลักการและเหตุผล 

    ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ได้มีนโยบำยในกำรพัฒนำงำนแนะแนวในสถำนศึกษำ            
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรมแนะแนวตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำรและสร้ำงควำมเข้มแข็ง 
ด้ำนงำนแนะแนวในสถำนศึกษำ ซึ่งกิจกรรมแนะแนวเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนำผู้ เรียนให้รู้จักตนเอง 
รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สำมำรถคิดตัดสินใจ คิดแก้ปัญหำ ก ำหนดเป้ำหมำยวำงแผนชีวิต ทั้งด้ำนกำรเรียนและด้ำนอำชีพ 
สำมำรถปรับตัวได้อย่ำงเหมำะสม นอกจำกนี้ยังช่วยให้ครูเข้ำใจและรู้จักผู้เรียนทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือ  
และให้ค ำปรึกษำแก่ผู้ปกครอง ในกำรมีส่วนร่วมพัฒนำผู้เรียน 
 กำรพัฒนำควำมเข้มแข็งครูแนะแนวในสถำนศึกษำและบุคลำกรทำงกำรแนะแนวมีควำมส ำคัญจ ำเป็นอย่ำงยิ่ง
ต่อกำรน ำนโยบำยกำรเพ่ิมปริมำณผู้เรียนสำยอำชีพสู่กำรปฏิบัตใินสถำนศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 จึงจัดท ำโครงกำรพัฒนำศักยภำพครูเพ่ือกำรแนะแนวอำชีพในสถำนศึกษำและพัฒนำ
ผู้เรียนสู่อำชีพและกำรมีงำนท ำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ขึ้น 
     2.2 วัตถุประสงค์ 
 2.2.1 เพ่ือเสริมสร้ำงศักยภำพครูแนะแนวในโรงเรียนให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในหลักคิด และวิธีกำร
แนะแนวที่ถูกต้อง สำมำรถพัฒนำระบบแนะแนวในโรงเรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 2.2.2 เพ่ือให้ครูแนะแนวเข้ำใจหลักกำรกำรบริหำรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 2.2.3 นักเรียนได้รับกำรส่งเสริมพัฒนำและกำรดูแลช่วยเหลือตรงตำมสภำพปัญหำ/ควำมต้องกำร 
     2.3  เป้าหมาย 
 2.3.1 เชิงปริมำณ 
  ครูแนะแนวในโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1  
จ ำนวน 196 คน  
 2.3.2 เชิงคุณภำพ 
  1) ครูแนะแนวโรงเรียนมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะน ำไปสู่กำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
  2) นักเรียนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและกำรคุ้มครองดูแลช่วยเหลือ    
  3) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 มีศูนย์แนะแนวประจ ำ
อ ำเภอ 4 โรงเรียน เพื่อเป็นศูนย์กลำงในกำรขับเคลื่อนด ำเนินงำนแนะแนวสถำนศึกษำ 
     2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
           2.4.1 ผลผลิต (Output) 
  1) ครูแนะแนวในโรงเรียนมีศักยภำพ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในหลักคิด และวิธีกำรแนะแนว 
ที่ถูกต้อง สำมำรถพัฒนำระบบแนะแนวในโรงเรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  2) ครูแนะแนวเข้ำใจหลักกำรกำรบริหำรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
          2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
  1) เด็กนักเรียนมีภูมิคุ้มกันกับปัญหำได้ดี 
  2) ปัญหำที่เกิดกับนักเรียนลดลง 
 
 
 



๙๓ 

     2.5 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
 2.5.1 เชิงปริมำณ 
  1) จ ำนวนครูแนะแนวในสถำนศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรม 196 คน 
  2) ร้อยละของผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะน ำไปสู่กำรปฏิบัติงำน 
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  3) เพ่ือให้ครูแนะแนวเข้ำใจหลักกำรกำรบริหำรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 2.5.2  เชิงคุณภำพ 
  1) ครูแนะแนวของสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
มหำสำรคำม เขต 1 เข้ำร่วมรับกำรอบรมทุกโรงเรียน 
  2) ผู้เข้ำรับกำรอบรมทรำบองค์ควำมรู้ด้ำนกำรแนะแนวและสำมำรถน ำไปปฏิบัติได้ 
      2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 2.6.1 ครูแนะแนวโรงเรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในหลักคิดและวิธีกำรแนะแนวที่ถูกต้อง  
สำมำรถพัฒนำระบบแนะแนวในโรงเรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 2.6.2 นักเรียนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและกำรคุ้มครองดูแลช่วยเหลือ 
 2.6.3 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 มีศูนย์แนะแนวประจ ำอ ำเภอ 4 
โรงเรียน เพื่อเป็นศูนย์กลำงในกำรขับเคลื่อนด ำเนินงำนแนะแนวสถำนศึกษำ      
      2.7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
 2.7.1 ครูแนะแนวสถำนศึกษำในสังกัด 
 2.7.2 นักเรียนในสังกัด 
      2.8 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ธันวำคม 2563 - 30 พฤศจิกำยน 2564 
      2.9 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 เป้ำหมำยผู้เข้ำรับกำรอบรมฯ เป็นครูประจ ำชั้นโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 จ ำนวน 196 โรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน รวมเป็น 196 คน คณะกรรมกำร
ด ำเนินงำน จ ำนวน 15 คน คณะวิทยำกรฝึกอบรม จ ำนวน 3 คน รวมทั้งสิ้น 214 คน  
งบประมำณ 82,960 บำท โดยจัดอบรม 1 วัน วงเงินงบประมำณที่ด ำเนินกำร 82,960 บำท 
2.9.1 กิจกรรมและการด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรมและการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ สถานที ่
1 วิเครำะห์ข้อมูล วำงแผนงำน/โครงกำร ธ.ค. 63  สพป.มค.1  
2 เสนอขออนุมัติโครงกำร ธ.ค. 63 สพป.มค.1  
3 แจ้งสถำนศึกษำในสังกัด จัดเตรียม

กลุ่มเป้ำหมำยครูประจ ำชั้นเข้ำรับกำรอบรมฯ 
1 - 30 สิงหำคม 2564 สพป.มค.1/                            

  สถำนศึกษำ 
 

4 ประสำนคณะวิทยำกร/สถำนที่เพ่ือจัดอบรม 1 - 30 สิงหำคม 2564 สพป.มค.1/                            
  สถำนศึกษำ 

 

5 ด ำเนินกำรจัดอบรมตำมโครงกำรฯ 1 - 30 กันยำยน 2564 สพป.มค.1/                            
  สถำนศึกษำ 

 

6 สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้ส่วนรำชกำร
ที่เก่ียวข้องทรำบ 

ก.ย.64 สพป.มค.1  
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2.9.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณทั้งสิ้น 82,960 บาท โดยมีรายละเอียดการใช้จ่าย ดังนี้  

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม งบประมาณ  
1 ค่ำอำหำรผู้เข้ำอบรมฯ  

(214 คน x 120 บำท x 1 มื้อ) 
 25,680     

2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มผู้เข้ำ
อบรมฯ 
(214 บำท x 35 บำท x 2 มื้อ) 

 14,980     

3 ค่ำพำหนะผู้เข้ำอบรมฯ  
(214 คน x 50 บำท) 

 10,700     

4 ค่ำสถำนที่ตลอดกำรอบรม (1 วัน)  8,000     
5 ค่ำจัดท ำเอกสำร  5,000     
6 ค่ำท่ีพักวิทยำกร  

(1,200 บำท x 3 คน) 
 3,600     

7 ค่ำตอบแทนวิทยำกร (1 วัน) 15,000      
 รวมทั้งสิ้น 15,000 67,960  82,960   

(ขออนุมัติถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 
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โครงการ “ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา 2564”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
หน่วยงำนรับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ สพป. มหำสำรคำม เขต 1 
ผู้ติดต่อประสำนงำน (contact person)  นำงสำวเยำวภำ  แก้วนำรี     
ชื่อ – นำมสกุล นำงสำวเยำวภำ  แก้วนำรี    โทรศัพท์  0636426282 
โทรสำร......................................-...........................................  E-mail Sornormeaw@gmail.com 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
     1) ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้ำน กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์  
 (1) เป้ำหมำย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมส ำหรับวีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 (2) ประเด็นยุทธศำสตร์ กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
ในศตวรรษท่ี 21 
 (3) กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ  
      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีวิสัยทัศน์คือกำรสร้ำงคุณภำพทุนมนุษย์สู่สังคม 
อนำคตที่ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงทรัพยำกรมนุษย์ นอกจำกนี้ยังมี
พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพผู้เรียนที่หลำกหลำย ทั้งในระดับต่ำง ๆตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษำระดับ
กำรศึกษำภำคบังคับ ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ผู้เรียนพิกำร ผู้เรียนด้อยโอกำส ผู้เรียนที่มีควำมสำมำรพิเศษ
มีกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรศึกษำ กำรพัฒนำหลักสูตรกระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล
กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำต่ำงประเทศ และเสริมสร้ำงศักยภำพครู กำรยกระดับคุณภำพสถำนศึกษำ
ต่ำง ๆในทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ ให้สำมำรถจัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้เต็มตำมศักยภำพ 
     1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 2) 
 1) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 1.1 กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 
           เป้ำหมำยที่ 1 คนไทยมีกำรศึกษำที่มีมำตรฐำนสำกลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ ำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 
สำมำรถในกำรแก้ปัญหำปรับตัว สื่อสำร และท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน  
มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
           เป้ำหมำยที ่2 คนไทยได้รับกำรพัฒนำเต็มศักยภำพตำมควำมนัดและควำมสำมำรถของพหุปัญญำ 
ดีขึ้น 
 กำรบรรลุเป้ำหมำย 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีแผนกำรด ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำย 
รวมถึงกำรพัฒนำหลักสูตรกระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล ให้ผู้เรียนทุกระดับและทุกกลุ่ม 
ได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพและมีมำตรฐำน เกิดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงทั่วถึงพร้อมทั้งมีทักษะและศักยภำพ
ในกำรประกอบอำชีพ 
      1.3 แผนระดับท่ี 3  เรื่องท่ี 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างขีด 
ความสามารในการแข่งขันของประเทศ  
 
 
 
 
 

mailto:Sornormeaw@gmail.com
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ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
      2.1  หลักการและเหตุผล 
 กระทรวงศึกษำธิกำรได้ก ำหนดนโยบำยยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ เร่งรัดปฏิรูปกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
ทั้งระบบให้มีประสิทธิภำพ ทันเหตุกำรณ์ ทันโลก ให้เป็นรูปธรรม พัฒนำผู้เรียนทุกระดับ ทุกประเภท  
ให้มีควำมรู้และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กันไป โดยมุ่งปฏิรูปกำรเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
ระหว่ำงหลักสูตร กำรเรียนกำรสอนกำรวัดและประเมินผล สำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ได้แก่ กำรอ่ำน กำรเขียน 
กำรฟัง กำรดู กำรพูด เป็นหัวใจส ำคัญในกำรขับเคลื่อน เป็นวัฒนธรรมในกำรแสวงหำควำมรู้ของประชำกร 
ทุกคน ช่วยให้ประชำกรได้รับควำมรู้ ข้อมูลข่ำวสำร และแนวคิดใหม่ ๆ อันจะเป็นกำรพัฒนำตนเองและรู้จัก
ปรับตัวให้อยู่ในสังคมอย่ำงมีควำมสุข ประเทศไทยตระหนักถึงควำมส ำคัญดังกล่ำวและให้กำรส่งเสริมสนับสนุน
มำอย่ำงต่อเนื่อง อีกท้ังยังมีหน่วยงำนทุกภำคส่วนร่วมกันจัดกิจกรรมและรณรงค์ส่งเสริมกำรอ่ำน กอปรกับ
รัฐบำลได้ก ำหนดนโยบำยปฏิรูปกำรศึกษำท้ังในด้ำนคุณภำพประสิทธิภำพ มำตรฐำนและควำมเหลื่อมล้ำทำง
กำรศึกษำ โดยมุ่งแก้ปัญหำเรื่องคุณภำพ โอกำส และประสิทธิภำพในกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือตอบสนองต่อควำม
ต้องกำรของประเทศ โดยให้มีควำมเชื่อมโยงและส่งผลดีต่อกำรพัฒนำประเทศด้ำนต่ำง ๆ อย่ำงต่อเนื่อง และ
ยุทธศำสตร์ 20 ปี แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 แผนกำรศึกษำชำติ พ.ศ. 2560 –
2579 แผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมกำรอ่ำนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ของไทย พ.ศ. 2560 – 2564 นโยบำย
กระทรวงศึกษำธิกำร และนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (ที่มำ: คู่มือกำรด ำเนินงำน
กิจกรรมโครงกำรส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนและกำรพัฒนำห้องสมุดประจ ำปีงบประมำณ 2561. 2561 : 1) 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 ตระหนักถึงควำมส ำคัญและควำม
จ ำเป็นเร่งด่วนในกำรขับเคลื่อนกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ภำษำไทย พัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนภำษำไทยสู่
ควำมเป็นเลิศ เพ่ือเป็นแนวทำงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำไทยให้นักเรียนอ่ำนออกเขียนได้ อ่ำนคล่อง
เขียนคล่อง กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนและพัฒนำห้องสมุดโรงเรียนและเผยแพร่ผลงำนและกิจกรรมด้ำน
ภำษำไทย เนื่องในวันภำษำไทยแห่งชำติ ปี 2564  ประจ ำปีงบประมำณ 2564 ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ให้โรงเรียนในสังกัดเพ่ือน ำไปสู่กำรปฏิบัติให้บรรลุตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
     2.2 วัตถุประสงค์ 
 2.2.1  เพื่อพัฒนำรูปแบบกำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนภำษำไทยของโรงเรียนในสังกัด 
 2.2.2  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนในสังกัด เรื่อง กำรอ่ำนออกเขียนได้ กำรอ่ำนคล่องเขียนคล่อง 
 2.2.3  เพื่อเป็นแนวทำงกำรเรียนกำรสอนให้นักเรียนกำรอ่ำนออกเขียนได้ กำรอ่ำนคล่องเขียนคล่อง 
 2.2.4  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนและพัฒนำห้องสมุดโรงเรียนในสังกัด 
 2.2.5  เพ่ือเผยแพร่ผลงำนและกิจกรรมด้ำนภำษำไทยของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเนื่องในวัน
ภำษำไทยแห่งชำติ ปี 2564 
     2.3 เป้าหมาย 
 2.3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  
       2.3.1.1 โรงเรียนในสังกัด สพป. มหำสำรคำม เขต 1   จ ำนวน 197 โรงเรียน 
       2.3.1.2 จ ำนวนครูผู้รับผิดชอบงำนห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนในสังกัด          
สพป.มหำสำรคำม เขต 1 จ ำนวน 197 โรงเรียน 
       2.3.2.3 จ ำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ในสังกัด สพป.มหำสำรคำม เขต 1  
จ ำนวน 2,842 คน 
 



๙๗ 

 2.3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
       2.3.2.1 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดสำมำรถจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภำพนักเรียน         
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ด้ำนกำรอ่ำนกำรเขียน ปีกำรศึกษำ 2564 
       2.3.2.2 ร้อยละ 100 ของนักเรียนในสังกัดได้รับกำรพัฒนำศักยภำพนักเรียนชั้นประถมศึกษำ 
ปีที่ 6 ด้ำนกำรอ่ำนกำรเขียน ปีกำรศึกษำ 2564 
       2.3.2.3 ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนสำมำรถจัดกระบวนกำรเรียนรู้ภำษำไทยแก้ปัญหำ 
กำรอ่ำนออก เขียนได้ กำรอ่ำนคล่องเขียนคล่องอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
       2.3.2.4 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดพัฒนำกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนและ 
กำรพัฒนำห้องสมุดมีชีวิตอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
       2.3.2.5 ร้อยละ 100 ของนักเรียนโรงเรียนในสังกัด ได้เข้ำร่วมกิจกรรมรักษ์ภำษำไทย          
เนื่องในวันภำษำไทยแห่งชำติ ปี 2564   
     2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
 2.4.1 ผลผลิต (Output) 
       2.3.2.1 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดได้จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภำพนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ด้ำนกำรอ่ำนกำรเขียน ปีกำรศึกษำ 2564 
       2.3.2.2 ร้อยละ 100 ของนักเรียนในสังกัดได้รับกำรพัฒนำศักยภำพนักเรียนชั้นประถมศึกษำ 
ปีที่ 6 ด้ำนกำรอ่ำนกำรเขียน ปีกำรศึกษำ 2564 
       2.3.2.3 ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนจัดกระบวนกำรเรียนรู้ภำษำไทยแก้ปัญหำกำรอ่ำนออก         
เขียนได้ กำรอ่ำนคล่องเขียนคล่องอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
       2.3.2.4 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดมีกำรพัฒนำกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนและ          
กำรพัฒนำห้องสมุดมีชีวิตอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
       2.3.2.5 ร้อยละ 100 ของนักเรียนโรงเรียนในสังกัด ได้เข้ำร่วมกิจกรรมรักษ์ภำษำไทย          
เนื่องในวันภำษำไทยแห่งชำติ ปี 2564   
 2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
       2.3.2.1 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดสำมำรถจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภำพนักเรียน         
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ด้ำนกำรอ่ำนกำรเขียน ปีกำรศึกษำ 2564 
       2.3.2.2 ร้อยละ 100 ของนักเรียนในสังกัดได้รับกำรพัฒนำศักยภำพนักเรียนชั้นประถมศึกษำ 
ปีที่ 6 ด้ำนกำรอ่ำนกำรเขียน ปีกำรศึกษำ 2564 
       2.3.2.3 ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนสำมำรถจัดกระบวนกำรเรียนรู้ภำษำไทยแก้ปัญหำ 
กำรอ่ำนออก เขียนได้ กำรอ่ำนคล่องเขียนคล่องอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
       2.3.2.4 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดพัฒนำกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนและ 
กำรพัฒนำห้องสมุดมีชีวิตอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
       2.3.2.5 ร้อยละ 100 ของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเข้ำร่วมกิจกรรมรักษ์ภำษำไทย          
เนื่องในวันภำษำไทยแห่งชำติ ปี 2564   
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      2.5 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs)  
 2.5.1 เชิงปริมาณ 
       2.5.1.1 โรงเรียนในสังกัด สพป. มหำสำรคำม เขต 1   จ ำนวน 197 โรงเรียน 
       2.5.1.2 จ ำนวนครูผู้รับผิดชอบงำนห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำน ในสังกัด          
สพป.มหำสำรคำม เขต 1 จ ำนวน 197 โรงเรียน 
       2.5.1.3 จ ำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ในสังกัด สพป.มหำสำรคำม เขต 1 จ ำนวน 
2,842 คน 
 2.5.2 เชิงคุณภาพ 
       2.5.2.1 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดสำมำรถจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภำพนักเรียน        
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ด้ำนกำรอ่ำนกำรเขียน ปีกำรศึกษำ 2564 
       2.5.2.2 ร้อยละ 100 ของนักเรียนในสังกัดได้รับกำรพัฒนำศักยภำพนักเรียนชั้นประถมศึกษำ 
ปีที่ 6 ด้ำนกำรอ่ำนกำรเขียน ปีกำรศึกษำ 2564 
       2.5.2.3 ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนสำมำรถจัดกระบวนกำรเรียนรู้ภำษำไทยแก้ปัญหำ 
กำรอ่ำนออก เขียนได้ กำรอ่ำนคล่องเขียนคล่องอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
       2.5.2.4 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดพัฒนำกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนและ 
กำรพัฒนำห้องสมุดมีชีวิตอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
       2.5.2.5 ร้อยละ 100 ของนักเรียนโรงเรียนในสังกัด ได้เข้ำร่วมกิจกรรมรักษ์ภำษำไทย          
เนื่องในวันภำษำไทยแห่งชำติ ปี 2564   
     2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 2.6.1 โรงเรียนทุกโรงเรียนได้เข้ำร่วมโครงกำร 
 2.6.2 โรงเรียนทุกโรงเรียนได้รับกำรพัฒนำและส่งเสริมตำมโครงกำร 
 2.6.3 โรงเรียนทุกโรงเรียนมีแนวทำงในกำรพัฒนำและส่งเสริมตำมโครงกำร 
 2.6.4 ครูได้ต้นแบบครูตัวอย่ำงในกำรกำรเรียนกำรสอนภำษำไทยในกำรแก้ไขปัญหำกำรอ่ำนออก
เขียนได้ อ่ำนคล่องเขียนคล่อง 
     2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
 2.6.1 ครูผู้สอนทุกโรงเรียนได้พัฒนำและส่งเสริมตำมโครงกำร 
 2.6.2 ครูผู้สอนทุกโรงเรียนมีแนวทำงในกำรพัฒนำและส่งเสริมตำมโครงกำร 
 2.6.3 ครูผู้สอนได้ต้นแบบครูตัวอย่ำงในกำรกำรเรียนกำรสอนภำษำไทยในกำรแก้ไขปัญหำ                         
กำรอ่ำนออกเขียนได้ 
     2.8 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ตุลำคม 2563 – 30 กันยำยน 2564 
          2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
       วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ 160,660  บาท 
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2.9.1 กิจกรรมและการด าเนินการ 

ที ่                     ระยะเวลำ 
กิจกรรม 

ปีงบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 
1 จัดท ำโครงกำรเสนอขออนุมัติ  /           
2 แต่งตั้งคณะกรรมกำร

ด ำเนินกำร 
    /    /    

3 ประชุมคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำร 

        / /   

4 ด ำเนินกำรตำมโครงกำรจัด
อบรมเชิงปฏิบัติกำร 

       / / /   

5 ประเมินผล/สรุปผล/รำยงำนผล            / 
 

2.9.1 กิจกรรมและการด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ สถานที ่

1 กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตและส่งเสริม
นิสัยรักการอ่าน 

ตค 63-กย.64   

 1.1 ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำร  ตค 63 น.ส.เยำวภำ แก้วนำรี
และคณะ 

สพป.มค.1 

 1.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรผู้รับผิดชอบ
ห้องสมุดโรงเรียน  

พย.63 น.ส.เยำวภำ แก้วนำรี
และคณะ 

สพป.มค.1 

 1.3 ค่ำวัสดุ/อุปกรณ์ ตค.63-มีค.64 น.ส.เยำวภำ แก้วนำรี
และคณะ 

สพป.มค.1 

 1.4 สรุปผลรำยงำน  กย.64 น.ส.เยำวภำ แก้วนำรี
และคณะ 

สพป.มค.1 

2. กิจกรรมรักษ์ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทย
แห่งชาติปี 2564 

มีค.64-กย. 64   

 2.1 ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร มีค.64 น.ส.เยำวภำ แก้วนำรี
และคณะ 

สพป.มค.1 

 2.2 ประชุมคณะกรรมกำรกำรแข่งขัน  
ระดับเขตพ้ืนที่ฯ 

พค.64 น.ส.เยำวภำ แก้วนำรี
และคณะ 

สพป.มค.1 

 2.3 จัดกิจกรรมกำรแข่งขันฯ ระดับเขตพ้ืนที่ฯ มิย.64 น.ส.เยำวภำ แก้วนำรี
และคณะ 

สพป.มค.1 

 2.4 สนับสนุนกำรเข้ำร่วมแข่งขันกิจกรรม
ระดับประเทศ     

กค. 64 น.ส.เยำวภำ แก้วนำรี
และคณะ 

สพป.มค.1 

 2.5 สรุปผลรำยงำน  กย. 64 น.ส.เยำวภำ แก้วนำรี
และคณะ 

สพป.มค.1 

 



๑๐๐ 

2.9.1 (ต่อ) 

ที ่ กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ สถานที ่

3 อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเครื่องมือ 
การอ่านรู้เรื่อง ชั้น ป.6 โรงเรียนในสังกัด  

ธค.63-กย.64   

 3.1 ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ธค.63 น.ส.เยำวภำ แก้วนำรี
และคณะ 

สพป.มค.1 

 3.2 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรฯ 
 

มีค.64 น.ส.เยำวภำ แก้วนำรี
และคณะ 

สพป.มค.1 

 3.3 สรุปผลรำยงำน  
 

กย.64 น.ส.เยำวภำ แก้วนำรี
และคณะ 

สพป.มค.1 

 

2.9.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณทั้งสิ้น 160,660 บาท โดยมีรายละเอียดการใช้จ่าย 
ดังนี้  

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม งบประมาณ 

1 กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต
และส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
1.1 ประชุมคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำร  
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
- ค่ำอำหำรกลำงวัน   

  
 
 
 

2,100 
3,600 

  
 
 
 

2,100 
3,600 

  

 1.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร
ผู้รับผิดชอบห้องสมุดโรงเรียน  
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
- ค่ำอำหำร 

  
 

14,000 
24,000 

  
 

14,000 
24,000 

  

 1.3 ค่ำวัสดุ/อุปกรณ์   2,000 2,000   
 1.4 สรุปผลรำยงำน  

- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
- ค่ำอำหำรกลำงวัน  

  
2,100 
3,600 

  
2,100 
3,600 

  

 รวมทั้งสิ้น  49,400 2000 51,400   
 

 

 

 



๑๐๑ 

2.9.2 (ต่อ) 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม งบประมาณ 

2 กิจกรรมรักษ์ภาษาไทยเนื่องใน
วันภาษาไทยแห่งชาติปี 2564 

      

 2.1 ประชุมคณะกรรมกำร
อ ำนวยกำร  
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  
- ค่ำอำหำรกลำงวัน 

  
 

2,100 
3,600 

  
 

2100 
3600 

  

 2.2 ประชุมคณะกรรมกำรกำร
แข่งขัน ระดับเขตพ้ืนที่ฯ 
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
- ค่ำอำหำรกลำงวัน 

  
 

4,900 
8,400 

  
 

4,900 
8,400 

  

 2.3จัดกิจกรรมกำรแข่งขันฯ 
ระดับเขตพ้ืนที่ฯ 
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  
- ค่ำอำหำรกลำงวัน   
- ค่ำวัสดุ/อุปกรณ์ 

  
 

7,000 
12,000 

 

 
 
 
 

2,480 

 
 

7,000 
12,000 
2,480 

  

 2.4 สนับสนุนกำรเข้ำร่วมแข่งขัน
กิจกรรมระดับประเทศ     
- ค่ำพำหนะ 

  
 

8,000 

  
 

8,000 

  

 2.5 สรุปผลรำยงำน  
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
 - ค่ำอำหำรกลำงวัน 
 

  
2,100 
3,600 

 

  
2,100 
3,600 

 

  

 รวมทั้งสิ้น  51,700 2480 54180   
3 อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้าง

เครื่องมือการอ่านรู้เรื่อง ชั้น ป.6 
โรงเรียนสังกัด 
- ครูผู้สอน ( 197 คน),
คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
(35 คน)  
รวมทั้งหมด จ ำนวน 222 คน 
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2.9.2 (ต่อ) 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม งบประมาณ 

 3.1ประชุมคณะกรรมกำร
อ ำนวยกำร 
และกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรฯ 
- ค่ำอำหำรกลำงวัน  
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  
- ค่ำตอบแทนวิทยำก 

 
 
 
 

7,200 

 
 

26,640 
15,540 

 

  
 

26,640 
15,540 
7,200 

  

 3.2 สรุปผลรำยงำน  
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
(30คนx35บำทx2มื้อ) 
- ค่ำอำหำรกลำงวัน (30 คน
x120บำท) 

  
2,100 

 
3,600 

  
2,100 

 
3,600 

  

 รวมทั้งสิ้น 7200 47,880  55,080   
 รวมทั้งสิ้น(3กิจกรรม) 7200 148,980 4480 160,660   

(ขออนุมัติถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 
 

2.9.3 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (ไตรมาส) 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2564 
ตค.-ธค 

ไตรมาสที่ 
2/2564 
มค.-มีค. 

ไตรมาสที่ 
3/2564 
เมย.-มิย. 

ไตรมาสที่ 
4/2564 
กค-กย. 

1. กิจกรรมพัฒนำห้องสมุดมีชีวิต
และส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำน 

         

2.กิจกรรมรักษ์ภำษำไทยเนื่องใน
วันภำษำไทยแห่งชำติปี 2564 

-        

3.อบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรสร้ำง
เครื่องมือกำรอ่ำนรู้เรื่อง ชั้น ป.6 
โรงเรียนสังกัด 

         

รวม      
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โครงการ “การขับเคลื่อนยกระดับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ เนตรนารี) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ 
            ครูผู้สอนในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning” 
หน่วยงำนรับผิดชอบ กลุ่ม นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป. มหาสารคาม เขต 1 
ผู้ติดต่อประสำนงำน (contact person) 
ชื่อ – นำมสกุล  นำงสุภัชรำ  โตแย้มบุญฤทธิ์          โทรศัพท์  094-5124077 
โทรสำร..............................................................       E-mail :  suphatchara133m1313@gmail.com 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
      1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 
 1) ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
      (1) เป้ำหมำย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมส ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
      (2) ประเด็นยุทธศำสตร์ กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
ศตวรรษท่ี 21 
      (3) กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
มีวิสัยทัศน์คือกำรสร้ำงคุณภำพทุนมนุษย์สู่สังคมอนำคตที่ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำ
และเสริมสร้ำงทรัพยำกรมนุษย์ นอกจำกนี้ยังมีพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพผู้เรียนที่หลำกหลำย  
ทั้งในระดับต่ำง ๆ ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษำ ระดับกำรศึกษำภำคบังคับ ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 
ผู้เรียนพิกำร ผู้เรียนด้อยโอกำส ผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษ มีกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรศึกษำ  
กำรพัฒนำหลักสูตรกระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำ
ต่ำงประเทศ และเสริมสร้ำงศักยภำพครู กำรยกระดับคุณภำพสถำนศึกษำต่ำง ๆ ในทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ ให้
สำมำรถจัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้เต็มตำมศักยภำพ ทั้งควำมรู้ด้ำนวิชำกำร ทักษะอำชีพ ทักษะชีวิต  
และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
     1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 2) 
 1) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 
      (1) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
  - เป้ำหมำยที่ 1 คนไทยมีกำรศึกษำที่มีมำตรฐำนสำกลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ ำเป็นของโลก
ศตวรรษท่ี 21 สำมำรถในกำรแก้ปัญหำปรับตัว สื่อสำร และท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีประสิทธิผลเพิ่มข้ึน  
มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  - กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
มีแผนกำรด ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำย รวมถึง กำรพัฒนำหลักสูตรกระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและ
ประเมินผล ให้ผู้เรียนทุกระดับและทุกกลุ่ม ได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพและมีมำตรฐำน เกิดกำรเรียนรู้ตลอด
ชีวิตอย่ำงทั่วถึง พร้อมทั้งมีทักษะและศักยภำพในกำรประกอบอำชีพที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ 
กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรศึกษำที่ยั่งยืน ที่พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำให้เหมำะสมกับบริบทของพ้ืนที่ที่
หลำกหลำย รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับกำรพัฒนำของประเทศ กำรพัฒนำ
คุณภำพกำรเรียนกำรสอนภำษำต่ำงประเทศและพัฒนำ และเสริมสร้ำงศักยภำพครู เพ่ือพัฒนำศักยภำพครูให้มี
ควำมพร้อมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน สอดรับกับทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 กำรจัดตั้งสถำบันไทยโค
เซ็นเพื่อพัฒนำระบบกำรศึกษำในด้ำนวิศวกรรมศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยใชห้ลักสูตรกำรเรียนกำร
สอนที่มีคุณภำพแบบประเทศญี่ปุ่น (หลักสูตรสถำบันโคเซ็น) ในกำรสร้ำงวิศวกรปฏิบัติกำร (Practical 
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Engineers) และนวัตกรรมคุณภำพ ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ กำรยกระดับคุณภำพโรงเรียน
โดยเฉพำะในระดับต ำบล 
      (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 
  - แนวทำงกำรพัฒนำ กำรพัฒนำหลักสูตร กำรวัด กำรประเมินผล กำรพัฒนำครู กำรพัฒนำ
โรงเรียนให้มีคุณภำพ 
  - เป้ำหมำยของแผนย่อย คนไทยมีกำรศึกษำที่มีมำตรฐำนสำกลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ ำเป็นของ
โลกศตวรรษท่ี 21 สำมำรถในกำรแก้ปัญหำปรับตัว สื่อสำร และท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีประสิทธิผล
เพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  - กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน มีแผนกำรด ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำย รวมถึง กำรพัฒนำหลักสูตรกระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัด
และประเมินผล ให้ผู้เรียนทุกระดับและทุกกลุ่ม ได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพและมีมำตรฐำน เกิดกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่ำงทั่วถึงพร้อมทั้งมีทักษะและศักยภำพในกำรประกอบอำชีพที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ประเทศ กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรศึกษำท่ียั่งยืน ที่พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำให้เหมำะสมกับบริบท
ของพ้ืนที่ที่หลำกหลำย รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับกำรพัฒนำของประเทศ 
กำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนภำษำต่ำงประเทศ และพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพครู เพ่ือพัฒนำ
ศักยภำพครูให้มีควำมพร้อมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน สอดรับกับทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 กำร
ยกระดับคุณภำพโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล เพ่ือสร้ำงโอกำสให้นักเรียนเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ ให้
โรงเรียนมีควำมพร้อมในกำรบริหำรจัดกำร และกำรจัดกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพ มีสภำพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อกำร
ส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้วยกำรส่งเสริมด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ทั้งอำคำรสถำนที่ แหล่งเรียนรู้ และวัสดุอุปกรณ์ ด้ำน
จัดกำรศึกษำทั้งบุคลำกร หลักสูตรและกิจกรรม และด้ำนกำรมีส่วนร่วมของเอกชน บ้ำน วัด/ศำสนสถำนอ่ืน ๆ 
รัฐ และโรงเรียนเพ่ือผลิตผู้เรียนที่มีคุณภำพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง และชุมชน ตลอดจนโรงเรียนเป็น
ศูนย์กลำงกำรเรียนรู้ชุมชน 
     1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 
 1) เรื่อง/ประเด็นกำรปฏิรูป กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
  1) กิจกรรม กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม   
   2) เป้ำหมำยกิจกรรม กำรเสริมสร้ำงวินัย คุณธรรม และจริยธรรม เพ่ือให้นักเรียน ครู 
ผู้บริหำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำตระหนักรู้ เข้ำใจ และมีกระบวนกำรคิดอย่ำงมีเหตุผล ซึมซับคุณค่ำ 
แห่งคุณธรรมควำมดีอย่ำงเป็นธรรมชำติและสร้ำงควำมรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในกำรท ำควำมดี อีกท้ังสร้ำง
เครือข่ำยชุมชน องค์กรแห่งคุณธรรม โดยขอควำมร่วมมือจำกหน่วยงำน และองคกรที่ท ำงำนด้ำนคุณธรรม
อย่ำงเป็นรูปธรรม 
     1.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
 1) วัตถุประสงค์ที่ 1.1 เพ่ือวำงรำกฐำนให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบ
วินัย ค่ำนิยมท่ีดี มีจิตสำธำรณะ และมีควำมสุข โดยมีสุขภำวะและสุขภำพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็น
คนเก่งที่มีทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถและพัฒนำตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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 2) เป้ำหมำยรวมที่ 2.1 คนไทยมีคุณลักษณะที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตำม 
บรรทัดฐำนที่ดีของสังคม มีควำมเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีควำมสำมำรถในกำรปรับตัวได้อย่ำงรู้เท่ำทันสถำนกำรณ์ 
มีควำมรับผิดชอบและท ำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภำพกำยและใจที่ดี มีควำมเจริญงอกงำมทำงจิตวิญญำณ 
มีวิถีชีวิตที่พอเพียงและมีควำมเป็นไทย 
 3) ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพมนุษย์ 
      3.1 เป้ำหมำยระดับยุทธศำสตร์ที่ 1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตำมบรรทัดฐำน 
ที่ดีของสังคมเพ่ิมขึ้น 
      3.2 แนวทำงกำรพัฒนำที่ 1 ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย  
จิตสำธำรณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดยส่งเสริมให้มีกำรปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม 
และกำรเสริมสร้ำงจิตสำธำรณะ และกำรเป็นพลเมืองที่ดี แก่ผู้เรียน และบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง 
     1.5  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 
 1) นโยบำยควำมม่ันคงแห่งชำติที่ 8 เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันควำมมั่นคงภำยใน 
 2) แผนระดับชำติว่ำด้วยควำมม่ันคงแห่งชำติ รองรับนโยบำยที่ 10 ประเด็นกำรป้องกันและ 
ปรำบปรำมยำเสพติด 
 3) เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ กำรแพร่ระบำดของยำเสพติดในสังคมไทยลดลง 
 4) ตัวชี้วัด ระดับควำมส ำเร็จในกำรป้องกันและแก้ปัญหำยำเสพติด 
 5) กลยุทธ์ รณรงค์ให้เด็ก เยำวชน ผู้ใช้แรงงำน และประชำกรกลุ่มเสี่ยง ตระหนักรู้ถึงโทษ 
ของยำเสพติดเพ่ือป้องกันกำรเสพยำ โดยอำศัยควำมร่วมมือของทุกภำคส่วน 
     1.6 แผนระดับท่ี 3 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) 
 1. จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
     จุดเน้นที่ 1 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
     จุดเน้นที่ 2 กำรพัฒนำกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
     2.1  หลักการและเหตุผล 
 กระทรวงศึกษำศึกษำธิกำร ประกำศเรื่อง นโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำรประจ ำ 
ปีงบประมำณ ๒๕๖๔ ได้ก ำหนดนโยบำยทั้งหมด ๔ ข้อ  โดยข้อที่ ๔ ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรจัด
กำรศึกษำและกำรเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึงกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือคุณวุฒิ และกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตที่
สำมำรถตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ และจุดเน้นประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔  
ข้อที่ ๒ กำรพัฒนำกำรศึกษำ เพ่ือควำมมั่นคง โดยปลูกฝังผู้เรียน ให้มีหลักคิดที่ถูกต้อง ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม  
และเป็นผู้มีควำมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอำสำ โดยใช้กระบวนกำรลูกเสือ เนตรนำรี และยุวกำชำดกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียนตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนำตนเอง 
ตำมศักยภำพ พัฒนำอย่ำงรอบด้ำนเพื่อควำมเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่ำงกำย สติปัญญำ อำรมณ์ และสังคม 
เสริมสร้ำงให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้ำง จิตส ำนึกของกำรท ำประโยชน์เพื่อ
สังคม สำมำรถจัดกำรตนเองได้ และอยู่ร่วมกับ ผู้อื่นอย่ำงมีควำมสุข  
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต ๑ ด ำเนินกำรตำมนโยบำยเกี่ยวกับ
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ได้มีกำรพัฒนำต่อยอดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน (ลูกเสือ เนตรนำรี)  ให้กับครูและบุคลำกร
ของโรงเรียนในสังกัด ขับเคลื่อนพัฒนำผู้เรียน ผ่ำนกระบวนกำรทำงลูกเสือ  



๑๐๖ 

 ดังนั้น ปีงบประมำณ 2564 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต ๑  จึงได้
ด ำเนินโครงกำรขับเคลื่อนยกระดับกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรยีน (ลูกเสือ เนตรนำรี) เพ่ือเสรมิสร้ำงศักยภำพครูผู้สอน
ในกำรออกแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้ Active Learning ขึ้น 
     2.2 วัตถุประสงค์ 
 2.2.1 เพ่ือส่งเสริมพัฒนำศักยภำพครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนให้สำมำรถจัดกิจกรรม                           
ลูกเสือได้ 
 2.2.2 เพ่ือส่งเสริมให้ครูผู้สอนลูกเสือ สำมำรถออกแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้ Active Learning ได้ 
 2.2.3 เพ่ือส่งเสริมให้ลูกเสือ สำมำรถน ำควำมรู้ด้ำนลูกเสือไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ 
     2.3 เป้าหมาย 
 2.3.1 ครูผู้สอนลูกเสือระดับประถมศึกษำ โรงเรียนในสังกัด  จ ำนวน  ๑๙๖ คน  
 2.3.2 ครูผู้สอนลูกเสือระดับมัธยมศึกษำตอนต้น โรงเรียนในสังกัด จ ำนวน  ๓๘ คน 
     2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
 2.4.1 ผลผลิต (Output) 
  1. เพ่ือส่งเสริมพัฒนำศักยภำพครูผู้สอนสำมำรถจัดกิจกรรมลูกเสือได้ 
  2. เพ่ือส่งเสริมให้ครูผู้สอนสำมำรถออกแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้ Active Learning ได้ 
 2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
    1. ครูผู้สอนมีศักยภำพในจัดกิจกรรมลูกเสือ 
  2. ครูผู้สอนออกแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบ Active Learning 
  3. ผู้เรียนน ำกิจกรรมลูกเสือประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน 
     2.5 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
 2.5.1 เชิงปริมาณ 
  1. ครูผู้สอนลูกเสือ ระดับประถมศึกษำ โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 จ ำนวน 196 โรงเรียน  
  2. ครูผู้สอนลูกเสือ ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 จ ำนวน 38 โรงเรียน 
 2.5.2  เชิงคุณภาพ 
  1. ครูผู้สอนลูกเสือ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และจัดกิจกรรมลูกเสือได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  2. ลูกเสือ เนตรนำรี ปฏิบัติกิจกรรมลูกเสืออย่ำงต่อเนื่องทุกสัปดำห์ 
     2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  2.6.1 สถำนศึกษำจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน (ลูกเสือ เนตรนำรี) ทุกสัปดำห์อย่ำงต่อเนื่อง 
 2.6.2 ครูผู้สอนมีศักยภำพในกำรจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนำรี 
 2.6.3 สถำนศึกษำส่งผู้ก ำกับ ลูกเสือ และเนตรนำรี เข้ำประกวดเพ่ือขอรับรำงวัลด้ำนลูกเสือ 
 2.6.4 ลูกเสือ เนตรนำรี มีควำมพึงพอใจระดับมำก ต่อกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Active Learning 
     2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
 2.7.1 โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 
 2.7.2 ครูผู้สอนลูกเสือ โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ           
มหำสำรคำม เขต 1 
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 2.7.3 ลูกเสือ เนตรนำรี โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ                           
มหำสำรคำม เขต 1 
     2.8 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ตุลำคม 2563 ถึง 30 กันยำยน 2564 
2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ  162,660  บาท 
2.9.1 กิจกรรมและการด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ สถานที่ 

1 จัดท ำ/ขออนุมัติโครงกำร/ 
แต่งตั้งคณะท ำงำนตำมโครงกำร 

ธันวำคม 2563 นำงสุภัชรำ โตแย้มบุญฤทธิ์ 
นำงนรำกร  ศรีวำปี 
นำงสำวอรชุลี  สุวรรณผำ 

 

2 ประชุมคณะท ำงำนตำมโครงกำร 
(ศึกษำนิเทศก์/คณะกรรมกำร) 

มกรำคม 2564 นำงสุภัชรำ โตแย้มบุญฤทธิ์ 
และคณะ 

 

3 ประชุมเชิงปฏิบัติกำร กำรขับเคลื่อน
ยกระดับกิจกรรมลูกเสือ ปีกำรศึกษำ 
2564 

กุมภำพันธ์ 
2564 

นำงสุภัชรำ โตแย้มบุญฤทธิ์ 
คณะกรรมกำร 

และคณะศึกษำนิเทศก์ 

 

4 ติดตำม ตรวจสอบ กำรจัดกิจกรรม
ลูกเสือ ปีกำรศึกษำ 2564 

มีนำคม 2564 
ถึง  

สิงหำคม 2564 

คณะกรรมกำรนิเทศ 
ติดตำม ตรวจสอบคุณภำพ

กำรศึกษำ 

 

5 สรุปและรำยงำนผล กันยำยน 2564 นำงสุภัชรำ โตแย้มบุญฤทธิ์ 
และคณะ 

 

 
2.9.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณทั้งสิ้น 162,660 บาท โดยมีรายละเอียดการใช้จ่าย 
ดังนี้  

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม งบประมาณ 

1 จัดท ำ/ขออนุมัติโครงกำร - - - - - - 
2 ประชุมคณะท ำงำน (50 คน) 

- อำหำรกลำงวัน 
  (50คน x 120บำท x 1มื้อ) 
- อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
  (50คน x 35บำท x 2ครั้ง) 
- ค่ำเอกสำรและอุปกรณ์ 

 
- 
 
- 
 
- 

 
6,000 

 
3,500 

 
- 

 
- 
 
- 
 

2,000 

11,500  
- 
 
- 
 
- 

 
- 
 
- 
 
- 
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2.9.2 (ต่อ) 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม งบประมาณ 

3 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรขับเคลื่อน  
กำรยกระดับกิจกรรมลูกเสือ
(ประถม 196 คน)  
- อำหำรกลำงวัน 
  (196คน x 120บำท x 1มื้อ) 
- อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
  (196คน x 35บำท x 2ครั้ง) 
- ค่ำเอกสำรและอุปกรณ์ 
- ค่ำวิทยำกร 
  (1คน x 600บำท x 6ชม.) 

 
 
 
- 
 
- 
 
 

3,600 

 
 
 

23,520 
 

13,720 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
- 
 

6,000 
- 

46,840 
 
 
 

 
 
 
- 
 
- 
 
- 
- 

 
 
 
- 
 
- 
 
- 
- 

4 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรขับเคลื่อน  
กำรยกระดับกิจกรรมลูกเสือ
(มัธยมต้น 38 คน)  
- อำหำรกลำงวัน 
  (38คน x 120บำท x 1มื้อ) 
- อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
  (38คน x 35บำท x 2ครั้ง) 
- ค่ำเอกสำรและอุปกรณ์ 
- ค่ำวิทยำกร 
  (1คน x 600บำท x 6ชม.) 

 
 
 
- 
 
- 
 
 

3,600 

 
 
 

4,560 
 

2,660 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
- 
 

6,000 
- 

16,820  
 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
 

 
 
 
- 
 
- 
 
- 
- 

5 ติดตำม ตรวจสอบ กำรจัด
กิจกรรมลูกเสือ ปีกำรศึกษำ 
2564 
(คณะกรรมกำร 20 ชุด) 
- รอง ผอ. เขต อ ำเภอ 1 คน 
- ก.ต.ป.น  ศูนย์ ฯ     1 คน 
- ประธำนศูนย์ฯ ศูนย์ฯ  1 คน 
- เลขำนุกำร      ศูนย์ฯ  1 คน 
- ศึกษำนิเทศก์   ศูนย์ฯ  1 คน 

 
 
 

36,000 
 

 
 
 

40,000 

 
 
 
- 

 
 
 

76,000 

 
 
 
- 

 
 
 
- 
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2.9.2 (ต่อ) 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม งบประมาณ 

6 ประชุมคณะกรรมกำร  
สรุปผลและรำยงำน 
- อำหำรกลำงวัน 
  (50คน X 120 บำท X 1มื้อ) 
- อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
  (50คน X 35บำท X 2ครั้ง) 
- เอกสำรและอุปกรณ์ 

 
 
- 
 
- 

 

 
 

6,000 
 

3,500 

 
 
- 
 
- 

2,000 

11,500  
 
- 
 
- 
- 

 
 
- 
 
- 
- 

 รวมทั้งสิ้น 43,200 103,460 16,000 162,660   
(ขออนุมัติถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 
 

2.9.3 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (ไตรมาส) 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2564 
ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

1. จัดท ำ/ขออนุมัติโครงกำร/ 
แต่งตั้งคณะท ำงำนตำมโครงกำร 

- - - - - 

2. ประชุมคณะท ำงำนตำมโครงกำร 
(ศึกษำนิเทศก์/คณะกรรมกำร) 

- 11,500 - - 11,500 

3. ประชุมเชิงปฏิบัติกำร กำร
ขับเคลื่อนยกระดับกิจกรรมลูกเสือ ปี
กำรศึกษำ 2564 

- 63,660 - - 63,660 

4. ติดตำม ตรวจสอบ กำรจัด
กิจกรรมลูกเสือ ปีกำรศึกษำ 2564 

- - - 76,000 76,000 

5. สรุปและรำยงำนผล - - - 11,500 11,500 
รวม - 75,160 - 87,500 162,660 
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โครงการ “พัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์” 
หน่วยงำนรับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ สพป. มหำสำรคำม เขต 1 
ผู้ติดต่อประสำนงำน (contact person) 
ชื่อ – นำมสกุล นำงสุธำทิพย์  ภิรมย์รักษ์   และนำยทองค ำ  นำสมตรึก   
โทรศัพท์ 061-0355656 , 087-2321679  โทรสำร        -      
E-mail suthathipaey2516@gmail.com , kutong1987@gmail.com 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
     1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
  1) ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
      (1) เป้ำหมำย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมส ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
      (2) ประเด็นยุทธศำสตร์ กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
ในศตวรรษท่ี 21 
      (3) กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
มีวิสัยทัศน์ คือกำรสร้ำงคุณภำพทุนมนุษย์สู่สังคม อนำคตที่ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำร
พัฒนำและเสริมสร้ำงทรัพยำกรมนุษย์ นอกจำกนี้ยังมีพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพผู้เรียนที่หลำกหลำย 
ในระดับต่ำง ๆ ผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษ มีกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรศึกษำ กำรยกระดับคุณภำพ
สถำนศึกษำต่ำง ๆ ในทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ ให้สำมำรถจัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้เต็มตำมศักยภำพ ทั้งควำมรู้
ด้ำนวิชำกำร ทักษะอำชีพ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
      1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
 1) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 
      (1) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
  - เป้ำหมำยที่ 1 คนไทยมีกำรศึกษำที่มีมำตรฐำนสำกลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ ำเป็นของโลก
ศตวรรษท่ี 21 สำมำรถในกำรแก้ปัญหำปรับตัว สื่อสำร และท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีประสิทธิผลเพิ่มข้ึน  
มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  - กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
มีแผนกำรด ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำย ได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพและมีมำตรฐำน เกิดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่ำงทั่วถึง กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรศึกษำที่ยั่งยืน ที่พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำให้เหมำะสมกับริบท
ของพ้ืนที่ที่หลำกหลำย 
      1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 
 1) เรื่อง/ประเด็นกำรปฏิรูป กำรจัดกำรศึกษำส ำหรับบุคคลพิกำร บุคคลที่มีควำมสำมำรถพิเศษ  
และบุคคลที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ 
 2) เป้ำหมำยกิจกรรม จัดกำรศึกษำให้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษำ จนจบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
      1.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
 1) วัตถุประสงค์ที่ 1.1 เพ่ือวำงรำกฐำนให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ
วินัย ค่ำนิยมท่ีดี มีจิตสำธำรณะ และมีควำมสุข โดยมีสุขภำวะและสุขภำพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็น
คนเก่งที่มีทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถและพัฒนำตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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 2) เป้ำหมำยรวมที่ 2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรม
ตำมบรรทัดฐำนที่ดีของสังคม มีควำมเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีควำมสำมำรถในกำรปรับตัวได้อย่ำงรู้เท่ำทัน
สถำนกำรณ์ มีควำมรับผิดชอบและท ำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภำพกำยและใจที่ดี มีควำมเจริญงอกงำมทำง
จิตวิญญำณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียงและมีควำมเป็นไทย 
 3) ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
      (3.1) เป้ำหมำยระดับยุทธศำสตร์ที่ 3 คนไทยได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพสูงตำมมำตรฐำนสำกล
และสำมำรถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 
      (3.2) แนวทำงกำรพัฒนำที่ 3 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยพัฒนำ
คุณภำพกำรเรียนกำรสอนภำษำต่ำงประเทศและพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพครู ส่งเสริมให้มีกำรจัด
กำรศึกษำให้กับนักเรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษ พัฒนำผู้มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนวิทยำศำสตร์และ
คณิตศำสตร์ ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย พัฒนำผู้มีควำมสำมำรถ
พิเศษด้ำนทัศนศิลป์ นำฏศิลป์ ดนตรี และกีฬำ พัฒนำศูนย์โอลิมปิกวิชำกำร จัดตั้งสถำบันไทยโคเซ็นเพ่ือพัฒนำ
ระบบกำรศึกษำในด้ำนวิศวกรรมศำสตร์  เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยใช้หลักสูตรกำรเรียนกำรสอนที่มี
คุณภำพแบบประเทศญี่ปุ่น ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ 
   

ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ 
      2.1 หลักการและเหตุผล 
 จำกสภำพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว  วิทยำศำสตร์มีบทบำทส ำคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบัน
และอนำคต เพรำะวิทยำศำสตร์เกี่ยวข้องกับทุกคนทั้งในชีวิตประจ ำวันและกำรงำนอำชีพต่ำง ๆ ตลอดจน
เทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใช้และผลผลิตต่ำง ๆ ที่มนุษย์ได้ใช้เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในชีวิตและกำรท ำงำน 
ดังนั้นกำรจัดกำรศึกษำจึงมุ่งพัฒนำคนให้เกิดควำมสมดุล ทั้งทำงด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ โดยเน้นกระบวนกำร
จัดกำรเรียนรู้และขัดเกลำทำงสังคม กระบวนกำรในกำรพัฒนำกำรศึกษำจึงมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องปรับ
วิสัยทัศน์ในกำรศึกษำโดยยึดผู้เรียนเป็นจุดศูนย์กลำงแห่งกำรพัฒนำ ให้ผู้เรียนรู้แสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง 
ในรูปแบบและวิธีกำรที่หลำกหลำย 
 วิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ เป็นวิชำที่มีควำมส ำคัญ เพรำะเป็นรำกฐำนแห่งควำมเจริญของ
เทคโนโลยีต่ำง ๆ นอกจำกนี้ยังเป็นวิชำที่มีควำมจ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีวิต รู้จักใช้เหตุผลอย่ำงถูกต้อง สำมำรถ
น ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1  
ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญจ ำเป็น จึงได้จัดท ำโครงกำรควำมสำมำรถพิเศษ ด้ำนวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์
ขึ้น เพื่อพัฒนำศักยภำพและคุณภำพของผู้เรียนให้มีสมรรถนะตำมหลักสูตรและคุณลักษณะ ในศตวรรษที่ 21 
      2.2 วัตถุประสงค์ 
 2.2.1. เพื่อให้ครูสำมำรถจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมควำมสำมำรถพิเศษ ด้ำนวิทยำศำสตร์ 
และคณิตศำสตร์ 
 2.2.2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงควำมสำมำรถด้ำนวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์  
ได้อย่ำงเต็มศักยภำพ 
 2.2.3. เพื่อคัดเลือกและต่อยอดนักเรียนที่มีควำมสำมำรถด้ำนวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์เป็น
ตัวแทนเข้ำร่วมแข่งขันทำงวิชำกำรในระดับเขตพ้ืนที่และระดับชำติต่อไป 
      2.3 เป้าหมาย 
 2.3.1. ข้ำรำชกำรครูในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1  
จ ำนวน 196 โรงเรียน จัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมควำมสำมำรถพิเศษ ด้ำนวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 
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 2.3.2. นักเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1  
จ ำนวน 196 โรงเรียน  ได้แสดงควำมสำมำรถด้ำนวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ได้อย่ำงเต็มศักยภำพ 
 2.3.3. ได้ตัวแทนนักเรียนที่มีควำมสำมำรถด้ำนวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ในระดับ 
เขตพ้ืนที่ 
      2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
 2.4.1 ผลผลิต (Output) 
       1. ครูสำมำรถจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมควำมสำมำรถพิเศษ ด้ำนวิทยำศำสตร์  
และคณิตศำสตร์ 
       2. นักเรียนได้แสดงควำมสำมำรถด้ำนวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ ได้อย่ำงเต็มศักยภำพ 
       3. ได้ตัวแทนนักเรียนที่มีควำมสำมำรถด้ำนวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ในระดับเขตพ้ืนที่และ
ระดับชำติต่อไป 
 2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
       1) ข้ำรำชกำรครูในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 
จ ำนวน 196 โรงเรียน จัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมควำมสำมำรถพิเศษ ด้ำนวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 
       2) นักเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1  
จ ำนวน 196 โรงเรียน ได้แสดงควำมสำมำรถด้ำนวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ได้อย่ำงเต็มศักยภำพ 
       3) ได้ตัวแทนนักเรียนที่มีควำมสำมำรถด้ำนวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ในระดับเขตพ้ืนที่ 
      2.5 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
 2.5.1 เชิงปริมาณ 
       1) ข้ำรำชกำรครูในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 
จ ำนวน 196 โรงเรียน จัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมควำมสำมำรถพิเศษ ด้ำนวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 
       2) นักเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1  
จ ำนวน 196 โรงเรียน ได้แสดงควำมสำมำรถด้ำนวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ได้อย่ำงเต็มศักยภำพ 
 2.5.2 เชิงคุณภาพ 
       1) ข้ำรำชกำรครูในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1  
จัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมควำมสำมำรถพิเศษ ด้ำนวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 
       2) นักเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1  
ได้แสดงควำมสำมำรถด้ำนวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ได้อย่ำงเต็มศักยภำพ 
      2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 2.6.1 ครูสำมำรถจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมควำมสำมำรถพิเศษ ด้ำนวิทยำศำสตร์  
และคณิตศำสตร์ 
 2.6.2 นักเรียนได้แสดงควำมสำมำรถด้ำนวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ ได้อย่ำงเต็มศักยภำพ 
 2.6.3 ได้ตัวแทนนักเรียนที่มีควำมสำมำรถด้ำนวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ในระดับเขตพ้ืนที่ 
และระดับชำติต่อไป 
      2.7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
 2.7.1 ข้ำรำชกำรครูในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1  
จ ำนวน 196 โรงเรียน  
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 2.7.2 นักเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1  
จ ำนวน 196 โรงเรียน  
      2.8 ระยะเวลาด าเนินโครงการ  1 ตุลำคม  2563  -  30 กันยำยน  2564 
      2.9 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
  วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ  70,660  บาท 
2.9.1 กิจกรรมและการด าเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรมและการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ สถานที่ 
1 เสนอขออนุมัติโครงกำร ธันวำคม 2563 นำงสุธำทิพย์  สพป.มค.1 
2 จัดประชุมและวำงแผนกำรด ำเนินงำน มกรำคม – มีนำคม 64 คณะท ำงำนตำมค ำสั่ง สพป.มค.1 
3 ด ำเนินงำนตำมโครงกำร เมษำยน – สิงหำคม 64 คณะท ำงำนตำมค ำสั่ง สพป.มค.1 
4 สรุปและรำยงำนผลโครงกำร กันยำยน 64 คณะท ำงำนตำมค ำสั่ง สพป.มค.1 

 

2.9.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณทั้งสิ้น 70,660 บาท โดยมีรายละเอียดการใช้จ่าย ดังนี้  
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม งบประมาณ  

1 ประชุมวำงแผน คณะกรรมกำร
ด ำเนินงำน  
(จ ำนวน 20 คน ) 
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  
(20 คน x  35 บำท x 2 มื้อ) 
ค่ำอำหำรกลำงวัน  
(20 คน x 120 บำท x 1 มื้อ) 
ค่ำวัสดุอุปกรณ์ในกำรด ำเนินงำน 

  
 
 

1,400 
 

2,400 

 
 
 
 
 
 
 

1,500 

5,300   

2 ด ำเนินงำนตำมโครงกำร 
- ประชุมครูผู้สอนสำระ
วิทยำศำสตร์/คณิตศำสตร์ 
จ ำนวน 196 คน 
- ประธำนศูนย์ จ ำนวน 20 คน 
- คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
จ ำนวน 20 คน 
  รวมทั้งหมด  236 คน 
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  
(236 คน x 35 บำท x 2 มื้อ) 
ค่ำอำหำรกลำงวัน  
(236 คน x 120 บำท x 1 มื้อ) 

  
 
 
 
 
 
 
 

16,520 
 
 

28,320 
 

 44,840   
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2.9.2 (ต่อ) 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม งบประมาณ  

3 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีที่
เป็นเลิศ Best Practice นักเรียน
ที่มีควำมสำมำรถพิเศษ ด้ำน
วิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 
- ครูผู้สอนสำระวิทยำศำสตร์/
คณิตศำสตร์ จ ำนวน 20 คน 
- นักเรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษ
ด้ำนวิทยำศำสตร์และ
คณิตศำสตร์ จ ำนวน 20 คน 
- คณะกรรมกำร จ ำนวน 8 คน 
- คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
จ ำนวน 20 คน 
  รวมทั้งหมด  68 คน 
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  
(68 คน x 35 บำท x 2 มื้อ) 
ค่ำอำหำรกลำงวัน  
(68 คน x 120 บำท x 1 มื้อ) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,760 
 

8,160 

 
 
 
 
 
 
 
 

12,920   

4 ประชุมคณะกรรมกำรและ
สรุปผลกำรด ำเนินกำร 
(จ ำนวน 40 คน ) 
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  
(40 คน x 35 บำท x 2 มื้อ) 
ค่ำอำหำรกลำงวัน  
(40 คน x 120 บำท x 1 มื้อ) 

  
 
 

2,800 
 

4,800 

 7,600   

 รวมทั้งสิ้น  69,160 1,500 70,660   
    (ขออนุมัติถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๕ 

2.9.3 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (ไตรมาส) 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2564 
ไตรมาสที่ 
2/2565 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

1. ประชุมวำงแผน คณะกรรมกำร
ด ำเนินงำน  

- 5,300 - - 5,300 

2. ด ำเนินงำนตำมโครงกำร - - 44,840 - 44,840 
3. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธี
ที่เป็นเลิศ Best Practice นักเรียน
ที่มีควำมสำมำรถพิเศษ ด้ำน
วิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 

- - 12,920 - 12,920 

4. ประชุมคณะกรรมกำรและ
สรุปผลกำรด ำเนินกำร 

- - - 7,600 7,600 

รวม - 5,300 57,760 7,600 70,660 
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โครงการ “การพัฒนาครูผู้สอนตามแบบPISA ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  
    ให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ 
    มีสมรรถนะตามหลักสูตร และมีคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21”  

 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ     สพป.มหำสำรคำม เขต 1 
ผู้ติดต่อประสำนงำน (contact person)  
ชื่อ – นำมสกุล    นำงสำวค ำพอง พิมพ์สำ      โทรศัพท์    082-98393-62  
โทรสำร..........................-................................... E-mail    kroophong-ph@hotmail.com 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
   เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560  

ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ 
     2.1 หลักการและเหตุผล  
 1. หลักการและเหตุผลโครงการ  
      ประเทศไทยได้เข้ำร่วมโครงกำรประเมินผลนักเรียนร่วมกับนำนำชำติ (Programme for 
international Student Assessment หรือ PISA) ตั้งแต่ PISA 2000 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งผลกำรประเมินของ 
PISA นั้นมีควำมส ำคัญมำก เพรำะเป็นปัจจัยหนึ่งในกำรพิจำรณำถึงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจ
และควำมน่ำลงทุนของประเทศ นอกจำกนี้ ผลกำรประเมิน PISA ยังให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ด้ำนต่ำง ๆ ได้แก่ 
คุณภำพกำรเรียนรู้ของนักเรียน แนวโน้มกำรเรียนรู้ของนักเรียนเมื่อเวลำผ่ำนไปจุดแข็งจุดอ่อนของระบบ
กำรศึกษำของประเทศ และยังสำมำรถนำไปใช้เป็นแนวทำงส ำหรับระดับนโยบำย ในกำรปรับปรุงและยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำอีกด้วย จำกผลกำรประเมินที่ผ่ำนมำของ PISA 2000 ถึง PISA 2006 พบว่ำ นักเรียนไทย
ยังมีผลกำรประเมินต่ ำกว่ำค่ำเฉลี่ยนำนำชำติ และมีแนวโน้มต่ ำลงในทุกวิชำ อย่ำงไรก็ตำม ผลกำรประเมิน 
PISA 2009 ถึง PISA 2012 ได้บ่งชี้ให้เห็นว่ำ นักเรียนไทยมีผลกำรประเมินสูงขึ้นในทุกด้ำน ซึ่งสะท้อนถึง
กำรเปลี่ยนแปลงสมรรถนะของนักเรียนไทยที่เพ่ิมสูงขึ้นในระดับหนึ่ง PISA เน้นกำรประเมินควำมรู้และทักษะ 
ที่ต้องใช้ในชีวิตจริง ทั้งในกำรศึกษำต่อในระดับสูงขึ้น กำรประกอบอำชีพ และกำรดำเนินชีวิต ซึ่งเรียกว่ำ กำรรู้
เรื่อง (Literacy) ในสำมด้ำน ได้แก่ กำรรู้เรื่องกำรอ่ำน กำรรู้เรื่องคณิตศำสตร์ และกำรรู้เรื่องวิทยำศำสตร์ 
ส ำหรับกำรประเมิน PISA 2015 ของประเทศไทย นอกจำกกำรประเมินสมรรถนะทั้ง 3 ด้ำนแล้ว ยังเพ่ิมกำร
ประเมินสมรรถนะด้ำนกำรแก้ปัญหำแบบร่วมมือ (Collaborative Problem Solving หรือ CPS) และรูปแบบ
กำรประเมินจะเปลี่ยนไป โดยให้ผู้เรียนท ำแบบทดสอบด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer Based Assessment 
หรือ CBA) ซึ่งสำเหตุที่ PISA ปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรสอบเป็นแบบ CBA เนื่องจำกทักษะด้ำนคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเป็นหนึ่งในทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 โดยในปัจจุบันเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรมีควำมก้ำวหน้ำอย่ำงมำก จึงสำมำรถช่วยให้กำรวัดผลและประเมินผลมี 
ประสิทธิภำพมำกข้ึนได้ PISA เลือกประเมินนักเรียนอำยุ 15 ปี ซึ่งเป็นวัยที่จบกำรศึกษำภำคบังคับ กำรสุ่ม
ตัวอย่ำงนักเรียนท ำตำมระบบอย่ำงเคร่งครัด เพื่อประกันว่ำนักเรียนเป็นตัวแทนของนักเรียนทั้งระบบ อีกท้ัง
กำรวิจัยในทุกขั้นตอนต้องอยู่ภำยใต้กำรควบคุมดูแลของ OECD ทุกประเทศต้องทำตำมกฎเกณฑ์และวิธีกำร 
ที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรวิจัยมีคุณภำพอยู่ในระดับเดียวกัน และข้อมูลของทุกประเทศมีมำตรฐำน
เดียวกัน เพื่อให้สำมำรถนำมำวิเครำะห์ร่วมกันได้ และตำมข้อตกลงในกำรดำเนิน PISA ของ OECD ไม่อนุญำต
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ให้เปิดเผยรำยชื่อของโรงเรียนกลุ่มตัวอย่ำง ส ำหรับ PISA ประเทศไทยได้ก ำหนดกรอบกำรสุ่มตัวอย่ำง 
(sampling frame) เป็นนักเรียนอำยุ 15 ปี ที่กำลังศึกษำอยู่ในชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ขึ้นไป จำกโรงเรียน 
ทุกสังกัด ได้แก่ โรงเรียนในสังกัดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน, โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำเอกชน, โรงเรียนในสังกัดส ำนักกำรศึกษำ กรุงเทพมหำนคร, โรงเรียนในสังกัดกรม
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหำดไทย, โรงเรียนสำธิตของมหำวิทยำลัย สังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ และวิทยำลัยในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 6 กำรพัฒนำ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ในวิชำคณิตศำสตร์ วิชำวิทยำศำสตร์ ในปีกำรศึกษำท่ีผ่ำนมำ ได้ส่งผลให้ผู้เรียนได้
ประเมินคุณภำพของระบบกำรศึกษำของประเทศต่ำง ๆ ในกำรเตรียมควำมพร้อมให้มีศักยภำพ หรือ
ควำมสำมำรถพ้ืนฐำนที่จ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีวิตในโลกที่มีควำมเปลี่ยนแปลง เนื่องจำกกำรศึกษำที่มีคุณภำพ  
ท ำให้ได้ผู้เรียนที่มีคุณภำพ ซึ่งผู้เรียนที่มีคุณภำพจะเป็นปัจจัยที่ส ำคัญในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 
และกำรประเมินนี้ยังให้ข้อมูลด้ำนต่ำง ๆ ที่สำมำรถน ำมำใช้เป็นแนวทำงใน กำรก ำหนดนโยบำยเพื่อปรับปรุง
และยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ ซึ่งกำรประเมิน PISA คือโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมำตรฐำนสำกล 
(Programme for International Student Assessment หรือ PISA) ริเริ่มโดยองค์กำรเพ่ือควำมร่วมมือทำง
เศรษฐกิจและกำรพัฒนำ (Organisation for Economic Co-operation and Development หรือ OECD) 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินคุณภำพของระบบกำรศึกษำของประเทศต่ำง ๆ ในกำรเตรียมควำมพร้อมให้เยำวชน
มีศักยภำพหรือควำมสำมำรถพ้ืนฐำนที่จ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีวิตในโลกที่มีกำรเปลี่ยนแปลง โดย PISA เน้นกำร
ประเมินสมรรถนะของนักเรียนเกี่ยวกับกำรใช้ควำมรู้และทักษะในชีวิตจริงมำกกว่ำกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตร 
ในโรงเรียน ปัจจุบันนี้มีประเทศจำกทั่วโลกเข้ำร่วม PISA มำกกว่ำ 80 ประเทศ ซึ่งถือว่ำเป็นกำรประเมินที่มี
มำตรฐำนมำกยิ่งขึ้น  
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต ๑ ได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญ
จ ำเป็นในกำรประเมินตำมรูปแบบ PISA ที่ท ำให้ผู้เรียนมีคุณภำพมำตรฐำนตำมสมรรถนะและควำมส ำคัญ
จ ำเป็นต่อผู้เรียน กำรประเมินตำมรูปแบบ PISA เน้นกำรประเมินควำมรู้และทักษะที่ต้องใช้ในชีวิตจริง  
ทั้งในกำรศึกษำต่อในระดับสูงขึ้น กำรประกอบอำชีพ และกำรด ำเนินชีวิต ซึ่งเรียกว่ำ กำรรู้เรื่อง (Literacy)  
ในสำมด้ำน ได้แก่ กำรรู้เรื่องกำรอ่ำน กำรรู้เรื่องคณิตศำสตร์ และกำรรู้เรื่องวิทยำศำสตร์ ส ำหรับกำรประเมิน 
PISA 2015 ของประเทศไทย นอกจำกกำรประเมินสมรรถนะทั้ง 3 ด้ำนแล้ว ยังเพิ่มกำรประเมินสมรรถนะ
ด้ำนกำรแก้ปัญหำแบบร่วมมือ (Collaborative Problem Solving หรือ CPS) และรูปแบบกำรประเมินจะ
เปลี่ยนไป ให้ทันต่อเหตุกำรณ์ที่ทันสมัยและโลกที่เปลี่ยนไปตำมยุคโลกำภิวัฒน์ จึงได้จัดท ำ โครงการ  
“กำรพัฒนำครูผู้สอนตำมแบบPISA ด้วยแผนกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ให้ผู้เรียนเป็นบุคคล
แห่งกำรเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้ำงสรรค์นวัตกรรม มีควำมรู้ มีทักษะมีสมรรถนะตำมหลักสูตร และมีคุณลักษณะ
ในศตวรรษท่ี 21”  
     2.2 วัตถุประสงค์  
 2.2.1 เข้ำใจและตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก Active Learning  
 2.2.2 มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรจัดทำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ เพื่อพัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้มีทักษะ
กำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
 2.2.3 สำมำรถนำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรอบรมไปขยำยผลในกำรจัดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมี ประสิทธิภำพ
ต่อไป  
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     2.3 เป้าหมาย  
 2.3.1 ครูผู้สอนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น และผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
จ ำนวน 39 โรงเรียน เข้ำใจและตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรวัดผลประเมินผล PISA ด้วยคอมพิวเตอร์ 
 2.3.2 ครูผู้สอนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น และผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
จ ำนวน 39 โรงเรียน ได้รับกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก Active Learning รวมทั้งยังได้ฝึกทักษะกำร
จัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้  
 2.3.3 โรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ (ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-3) สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับ
จำกกำรประชุม/อบรม/สัมมนำ ไปขยำยผลในกำรจัดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
     2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ  
 2.4.1 ผลผลิต (Output)  
      1) ครูผู้สอนภำษำไทย วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น และผู้บริหำร
สถำนศึกษำ จ ำนวน 39 โรงเรียน เข้ำใจและตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรวัดผลประเมินผล PISA ด้วย
คอมพิวเตอร์  
      2) ครูผู้สอนภำษำไทย วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น และผู้บริหำร
สถำนศึกษำ จ ำนวน 39 โรงเรียน ได้รับกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก Active Learnning รวมทั้งยังได้ฝึก
ทักษะกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้  
 2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome)  
      1) ครูผู้สอนภำษำไทย วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น และผู้บริหำร
สถำนศึกษำ จำนวน 39 โรงเรียน เข้ำใจและตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรวัดผลประเมินผล PISA ด้วย
คอมพิวเตอร์ 
      2) ครูผู้สอนภำษำไทย วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น และผู้บริหำร
สถำนศกึษำ จ ำนวน 39 โรงเรียน ได้รับกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก Active Learning รวมทั้งยังได้ฝึก
ทักษะกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้  
     2.5 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs)  
 2.5.1 เชิงปริมาณ  
      1) ครูผู้สอนภำษำไทย วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น และผู้บริหำร
สถำนศึกษำ จ ำนวน 39 โรงเรียน เข้ำใจและตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรวัดผลประเมินผล PISA ด้วย
คอมพิวเตอร์  
      2) ครูผู้สอนภำษำไทย วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น และผู้บริหำร
สถำนศึกษำ จ ำนวน 39 โรงเรียน ได้รับกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก Active Learning รวมทั้งยังได้ฝึก
ทักษะกำรจัดทำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้  
 2.5.2 เชิงคุณภาพ  
      1) ครูผู้สอนภำษำไทย วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น และผู้บริหำร
สถำนศึกษำ จ ำนวน 39 โรงเรียน เข้ำใจและตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรวัดผลประเมินผล PISA ด้วย
คอมพิวเตอร์  
      2) ครูผู้สอนภำษำไทย วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น และผู้บริหำร
สถำนศึกษำ จ ำนวน 39 โรงเรียน ได้รับกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก Active Learning รวมทั้งยังได้ฝึก
ทักษะกำรจัดทำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้  
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     2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 2.6.1 ครูผู้สอนภำษำไทย วิทยำศำสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น และผู้บริหำร สถำนศึกษำใน
โครงกำรทุกโรงเรียนได้รับกำรพัฒนำเข้ำใจและตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรวัดผล ประเมินผล PISA ด้วย
คอมพิวเตอร์ 
 2.6.2 ครูผู้สอนภำษำไทย วิทยำศำสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น และผู้บริหำร สถำนศึกษำใน
โครงกำรทุกโรงเรียนได้รับกำรพัฒนำพัฒนำกำรใช้งำนระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ลักษณะของข้อสอบกำร
แก้ปัญหำแบบร่วมมือ รวมทั้งยังได้ฝึกทักษะกำรทำข้อสอบ PISA  
 2.6.3 ครูผู้สอนภำษำไทย วิทยำศำสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น และผู้บริหำร สถำนศึกษำใน
โครงกำรทุกโรงเรียนนำควำมรู้ที่ได้รับกำรพัฒนำไปขยำยผลในกำรจัดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมี ประสิทธิภำพ 
     2.7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์  
 2.7.1 ครูผู้สอนภำษำไทย วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น และผู้บริหำร
สถำนศึกษำ จ ำนวน 39 โรงเรียน เข้ำใจและตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรวัดผลประเมินผล PISA ด้วย
คอมพิวเตอร์  
 2.7.2 ครูผู้สอนภำษำไทย วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น และ ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ จ ำนวน 39 โรงเรียน ได้รับกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก Active Learning รวมทั้งยังได้ฝึก
ทักษะกำรจัดทำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้  
     2.8 ระยะเวลาด าเนินโครงการ   ปีงบประมำณ 2564  
     2.9 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  
  วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ  167,000  บาท 
2.9.1 กิจกรรมและการดาเนินการ 

ที ่ กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ สถานที ่

1  ประชุมเชิงปฏิบัติกำรครูผู้สอน จ ำนวน 150 คน 1 วัน 
ดังนี้  
ผู้รับกำรอบรมคือ ครูที่ท ำหน้ำที่จัดกิจกรรมกำรเรียนกำร
สอนวิชำภำษำไทย วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-3  
- ค่ำอำหำรส ำหรับวิทยำกรและครูผู้เข้ำประชุม เป็นเงิน 
(150 คน x 200 บำท)  
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มส ำหรับวิทยำกรและครูผู้เข้ำ
อบรม เป็นเงิน (150 คน x 35 บำท x 2 มื้อ )  
- ค่ำตอบแทนวิทยำกรบรรยำย  
  (10 คน x 1 ชม. x 600 บำท)  

ปีงบประมำณ
2564 

ศน.ค ำพอง 
และคณะ

ศึกษำนิเทศก์ 

สพป.มค.1 
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2.9.1 (ต่อ) 

ที ่ กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ สถานที ่

2  จัดท ำส ำเนำสื่อ  
- ค่ำจ้ำงจัดท ำตัวอย่ำงข้อสอบ PISA ส ำหรับครู จ ำนวน    
  150 ชุด ๆ ละ 200 บำท  
- ค่ำจ้ำงจัดท ำตัวอย่ำงข้อสอบ PISA ส ำหรับนักเรียน  
  จ ำนวน 150 ชุด ๆ ละ 100 บำท  
- จัดทำ CD ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA จ ำนวน 150  
  ชุด ๆ ละ 20 บำท  

ปีงบประมำณ
2564 

ศน.ค ำพอง 
และคณะ

ศึกษำนิเทศก์ 

สพป.มค.1 

3  จัดกิจกรรมให้ผู้บริหำรและครูผู้สอนภำษำไทย
วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ รู้และเข้ำใจเกี่ยวกับ PISA และ
ตระหนักถึงควำมส ำคัญของผลกำรสอบ PISA ที่มีต่อ
ประเทศ สพป.มค.1 และโรงเรียน  

ปีงบประมำณ
2564 

ศน.ค ำพอง 
และคณะ

ศึกษำนิเทศก์ 

สพป.มค.1 

4  ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่ำงกำร
สอบ PISA 2018 ใช้แบบฝึกทักษะกำรแก้ปัญหำตำม
แนวทำงกำรประเมิน PISA 2018 ทั้ง 3 ด้ำนกำรรู้เรื่อง 
คือ กำรรู้เรื่องกำรอ่ำน กำรรู้เรื่องคณิตศำสตร์ และกำรรู้
เรื่องวิทยำศำสตร์  

ปีงบประมำณ
2564 

ศน.ค ำพอง 
และคณะ

ศึกษำนิเทศก์ 

สพป.มค.1 
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โครงการ “พัฒนาคุณภาพการศึกษาทางด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล  DLIT/DLTV” 
(โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ดิจิตอลเทคโนโลยีและระบบอัจฉริยะในสถานศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ) 
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่ม นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ สพป. มหำสำรคำม เขต 1 
ผู้ติดต่อประสำนงำน (contact person) 
ชื่อ – นำมสกุล นำงสำวพัฒณ์นรี  พงศ์ประยูร   โทรศัพท์ 088-5629224 
โทรสำร..................-.......................................   E-mail patnaree2@gmail.com 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
            เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
     1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1) ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
      (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมส ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
      (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 
      (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ เสริมสร้ำงศักยภำพครู ให้สำมำรถจัดกำรเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนได้เต็มตำมศักยภำพ 
     1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 2) 
 1) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 
      (1) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
  - เป้ำหมำยที่ 1 คนไทยมีกำรศึกษำที่มีมำตรฐำนสำกลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ ำเป็นของโลก
ศตวรรษท่ี 21 สำมำรถในกำรแก้ปัญหำปรับตัว สื่อสำร และท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีประสิทธิผลเพิ่มข้ึน  
มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  - กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ พัฒนำศักยภำพครูให้มีควำมพร้อมในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพและมีมำตรฐำน สอดรับกับทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษ
ที่ 21 
      (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 
  - แนวทำงกำรพัฒนำ กำรพัฒนำหลักสูตร กำรวัด กำรประเมินผล กำรพัฒนำครู กำรพัฒนำ
โรงเรียนให้มีคุณภำพ 
  - เป้ำหมำยของแผนย่อย คนไทยมีกำรศึกษำที่มีมำตรฐำนสำกลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ ำเป็นของ
โลกในศตวรรษท่ี 21 สำมำรถในกำรแก้ปัญหำปรับตัว สื่อสำร และท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีประสิทธิผล
เพ่ิมข้ึนมีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต  
     1.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
 1) วัตถุประสงค์ที่ 1.1 เพ่ือวำงรำกฐำนให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ
วินัย ค่ำนิยมที่ดี  มีจิตสำธำรณะ และมีควำมสุข โดยมีสุขภำวะและสุขภำพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็น
คนเก่งที่มีทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถและพัฒนำตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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 2) เป้ำหมำยรวมที่ 2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรม
ตำมบรรทัดฐำนที่ดีของสังคม มีควำมเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีควำมสำมำรถในกำรปรับตัวได้อย่ำงรู้เท่ำทัน
สถำนกำรณ์ มีควำมรับผิดชอบและท ำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภำพกำยและใจที่ดี มีควำมเจริญงอกงำม 
ทำงจิตวิญญำณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียงและมีควำมเป็นไทย 
 3) ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพมนุษย์ 
      (3.1) เป้ำหมำยระดับยุทธศำสตร์ที่ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ควำมรู้และ
ควำมสำมำรถเพ่ิมขึ้น 
      (3.2) แนวทำงกำรพัฒนำที่ 2 พัฒนำศักยภำพคนให้มีทักษะควำมรู้ และควำมสำมำรถในกำร
ด ำรงชีวิตอย่ำงมีคุณค่ำ 
      (3.3) แนวทำงกำรพัฒนำที่ 3 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ 
     2.1 หลักการและเหตุผล 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีมติเห็นชอบให้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำโดยใช้เทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกล มีกิจกรรมหลัก คือกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยี
กำรศึกษำทำงไกล ซึ่งกำรด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโดยใช้เทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกลจะเกิด
ประสิทธิภำพได้นั้น ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและมีทักษะด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร สำมำรถน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้มีกำรก ำหนดนโยบำยจึงเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้วย
เทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT) เพ่ือพัฒนำบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีศักยภำพ
และมีภำระหน้ำที่รับผิดชอบงำน 3 ประกำร คือ Trainers, Coaching, Mentor  DLIT คือเครื่องมือที่มีเนื้อหำ
และเทคโนโลยีส ำหรับกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงครบวงจร ตั้งแต่กำรวำงแผน กำรจัดกำรเรียนรู้ กำร
จัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำฯ กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพิ่มเติม กำรสอบที่มี
ประสิทธิภำพ และกำรพัฒนำวิชำชีพอย่ำงยั่งยืน ในด้ำนเนื้อหำ DLIT มีเนื้อหำที่ตอบสนองควำมต้องกำรและ
กำรใช้งำนในชีวิตของครูและนักเรียนทุกคน ในด้ำนเทคโนโลยี DLIT มีเทคโนโลยียุคใหม่ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้
ครูจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและทันสมัย DLIT เป็นสื่อที่เปิดส ำหรับทุกคน (Open 
Resources) ครู นักเรียน บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้ปกครอง และประชำชนทั่วไป เข้ำถึง DLIT ได้ทุกท่ี ทุก
เวลำ และบนเครื่องมือทุกชนิด ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ ทุกคนสำมำรถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง และน ำไปใช้ประกอบกำรสอนนักเรียนได้ ยกเว้นคลังข้อสอบที่อนุญำตเฉพำะกลุ่ม และเทคโนโลยีบำง
ประเภทที่สนับสนุนเฉพำะบุคลำกรทำงกำรศึกษำ DLIT มีเป้ำหมำยเพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำดีขึ้น 
นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 ครูมีเครื่องมือที่ท ำให้เกิดกำรพัฒนำวิชำชีพ
อย่ำงต่อเนื่อง และกำรศึกษำไทยก้ำวไปข้ำงหน้ำอย่ำงแท้จริง 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำมเขต 1 ได้เล็งเห็นควำมส ำคัญในพัฒนำคุณภำพ
กำรจัดกำรศึกษำ จึงได้ด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ  DLIT เพ่ือให้ครู
สำมำรถน ำควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ต่อไป 
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     2.2 วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือสร้ำงโอกำสให้ครูและนักเรียนเข้ำถึงสื่อเทคโนโลยีกำรเรียนรู้ที่ทันสมัย 
 2.2 เพ่ือให้ครูพัฒนำทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยี ที่ส่งผลต่อคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้
ให้สูงขึ้น 
 2.3 เพ่ือสร้ำงเครือข่ำยกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ของครู 
     2.3 เป้าหมาย 
 2.3.1 เชิงปริมำณ 
      1) ครูมีควำมรู้และสำมำรถเข้ำถึงสื่อเทคโนโลยีกำรเรียนรู้ที่ทันสมัย ทั้ง 196 โรงเรียน 
      2) ครูมีทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยี ที่ส่งผลต่อคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ให้สูงขึ้น 
      3) มีเครือข่ำยกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ของครู  
 2.3.2 เชิงคุณภำพ   
      ครูสำมำรถจัดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเหมำะสม และมีเครือข่ำยที่กว้ำงขวำงต่อกำร
พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ 
     2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
 2.4.1 ผลผลิต (Output) 
      1) ครูและนักเรียนร้อยละ 100 เข้ำถึงสื่อเทคโนโลยีกำรเรียนรู้ที่ทันสมัย 
      2) ครูร้อยละ 100 พัฒนำทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยี 
      3) มีเครือข่ำยกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ของครู 
  2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำมเขต 1 สำมำรถพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
โดยใช้เทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
     2.5 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
 2.5.1 เชิงปริมำณ 
      1) ครูและนักเรียนร้อยละ 100เข้ำถึงสื่อเทคโนโลยีกำรเรียนรู้ที่ทันสมัย 
      2) ครูร้อยละ 100 พัฒนำทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยี 
      3) มีเครือข่ำยกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ของครู 
 2.5.2 เชิงคุณภำพ 
      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำมเขต 1 สำมำรถพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
โดยใช้เทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
     2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ครูในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 สำมำรถน ำสื่อเทคโนโลยีมำ
ใช้ในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เหมำะสม นักเรียนได้รับกำรพัฒนำอย่ำงครอบคลุมและ
เต็มศักยภำพตำมหลักสูตร และมีเครือข่ำยที่กว้ำงขวำงต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ ส่งผลให้ผู้เรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่สูงขึ้น  และมีห้องเรียนต้นแบบ DLTV ที่มีคุณภำพ 
     2.7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
 2.7.1 ครูผู้สอนของโรงเรียนในสังกัด 196 โรงเรียน 
     2.8 ระยะเวลาด าเนินโครงการ  1 มีนำคม 2564 - 30 กันยำยน 2564 
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     2.9 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการจ านวน  169,520  บาท  (ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร)  
2.9.1 กิจกรรมและการด าเนินการ 

 

2.9.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณทั้งสิ้น 169,520 บาท (ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร) โดยมี
รายละเอียดการใช้จ่าย ดังนี้  

กิจกรรม/รายการ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

เงินนอก 
งบประมาณ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมที่ 1ประชุมเตรียมควำม
พร้อมคณะท ำงำน จ ำนวน 17 คน 
ค่าใช้จ่าย 
1.1.อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
    17 คน x30 บำท x2มื้อ   
1.2. ค่ำอำหำรกลำงวัน 
    17 คน x100 บำท x1มื้อ   

  
 
 
 
1,020 
 
1,700 

 2,720  2,720 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเตรียมควำมพร้อม
คณะท ำงำน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 จัดท ำหนักสูตรกำรอบรม ออกแบบใบควำมรู้
และใบกิจกรรม 
1.2. มอบหมำยหน้ำที่รับผิดชอบ 

มีนำคม  2564 นำงสำวพัฒณ์นรี  พงศ์
ประยูร และคณะ 

กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ  DLITรุ่นที่ 1 

เมษำยน – พฤษภำคม  
2564 

นำงสำวพัฒณ์นรี  พงศ์
ประยูร และคณะ 

กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ  DLITรุ่นที่ 2   

เมษำยน – พฤษภำคม  
2564 

นำงสำวพัฒณ์นรี  พงศ์
ประยูร และคณะ 

กิจกรรมที่ 4 นิเทศติดตำมและประเมินผลกำร
จัดกำรเรียนรู้ทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  โรงเรียนใน
โครงกำร DLTV 

พฤษภำคม – สิงหำคม  
2564 

นำงสำวพัฒณ์นรี  พงศ์
ประยูร และคณะ 

กิจกรรมที่ 5 ประเมินห้องเรียนต้นแบบ DLTV มิถุนำยน – สิงหำคม  
2564 

นำงสำวพัฒณ์นรี  พงศ์
ประยูร และคณะ 

กิจกรรมที่ 6 คัดเลือก และมอบรำงวัลส ำหรับ
ห้องเรียนต้นแบบ DLTV 

มิถุนำยน – สิงหำคม  
256 

นำงสำวพัฒณ์นรี  พงศ์
ประยูร และคณะ 
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2.9.2 (ต่อ) 

กิจกรรม/รายการ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

เงินนอก 
งบประมาณ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติกำร
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
DLIT   รุ่นที่ 1 จ ำนวน 80 คน 
ค่าใช้จ่าย 
2.1. อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
    80 คน x 30 บำท x 4มื้อ  
2.2. อำหำรกลำงวัน  
    80 คน x 100 บำท x 2 มื้อ  
2.3. ค่ำตอบแทนวิทยำกร  
    600บำทx6ช.ม.x2วันx4คน 
2.4. ค่ำวัสดุประกอบโครงกำร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28,800 
 

 
 
 
 
 
 
9,600 
 
16,000 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10,000 

64,400  64,400 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติกำร
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
DLIT รุ่นที่ 2 จ ำนวน 80 คน 
ค่าใช้จ่าย 
3.1. อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
    80 คน x 30 บำท x 4มื้อ  
3.2. อำหำรกลำงวัน  
    80 คน x 100 บำท x 2 มื้อ  
3.3. ค่ำตอบแทนวิทยำกร  
    600บำทx6ช.ม.x2วันx4คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28,800 

 
 
 
 
 
 
9,600 
 
16,000 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

54,400  54,400 

กิจกรรมที่ 4 นิเทศติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรเรียนรู้
ทำงไกลผ่ำนดำวเทียม โรงเรียนใน
โครงกำร DLTV  
ค่าใช้จ่าย 
4.1. ค่ำน้ ำมันเชิงเพลิง  
      1000บำทx10 วัน  

  
 
 
 
 
 
10,000 

 10,000 
 
 
 
 
 
 

 10,000 
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2.9.2 (ต่อ) 

กิจกรรม/รายการ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

เงินนอก 
งบประมาณ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมที่ 5 ประเมินห้องเรียน
ต้นแบบ DLTV  
ค่าใช้จ่าย 
5.1. ค่ำน้ ำมันเชิงเพลิง  
      1000บำทx10 วัน  

  
 
 
 

10,000 

 10,000  10,000 

กิจกรรมที่ 6 คัดเลือก และมอบ
รำงวัลส ำหรับห้องเรียนต้นแบบ 
DLTV 
ค่าใช้จ่าย 
6.1. โล่รำงวัลจ ำนวน 20 โล่ 

   
 
 
 

28,000 

28,000  28,000 

รวม 57,600 73,920 38,000 169,520  169,520 
(ขออนุมัติถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 
 

2.9.3 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (ไตรมาส) 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2564 
ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

1. เสนอขออนุมัติโครงกำร      
2. จัดประชุมและวำงแผนกำร
ด ำเนินงำน 

      2,720     

3. กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิง
ปฏิบัติกำรกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ  DLITรุ่นที่ 1   

 64,400    

กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติกำร
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
DLITรุ่นที่ 2   

 54,400    

กิจกรรมที่ 4 นิเทศติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรเรียนรู้
ทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  โรงเรยีนใน
โครงกำร DLTV 

 10,000    
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2.9.3 (ต่อ) 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2564 
ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

กิจกรรมที่ 5 ประเมินห้องเรียน
ต้นแบบ DLTV 

  10,000   

กิจกรรมที่ 6 คัดเลือก และมอบ
รำงวัลส ำหรับห้องเรียนต้นแบบ 
DLTV 

  28,000   

รวม 2,720 128800 38000  169,520 
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โครงการ “ขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active learning ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ผ่านสื่อ 
    การสอนที่หลากหลาย เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของผู้เรียนระดับชั้น 
    ประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564” 

หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ สพป.มหำสำรคำม เขต 1  
ผู้ติดต่อประสำนงำน (contact person) 
ชื่อ – นำมสกุล นำยทรงศิลป์ มำตร์สร้อย            โทรศัพท์ 064-979-5953 
โทรสำร..........................-.......................................  E-mail songsinmartsoi24062518@gmail.com 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
     1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1) ยุทธศำสตร์ชำติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
      (1) เป้ำหมำย กำรพัฒนำที่ส ำคัญเพ่ือพัฒนำคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมี
คุณภำพ โดยคนไทย มีควำมพร้อมทั้งกำย ใจ สติปัญญำ มีพัฒนำกำรที่ดีรอบด้ำนและมีสุขภำวะที่ดีในทุกช่วง
วัย มีจิตสำธำรณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย รักษำศีลธรรม และเป็น
พลเมืองดีของชำติ มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษและภำษำ
ที่ 3 และอนุรักษ์ภำษำท้องถิ่น มีนิสัยรักกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่กำรเป็น 
คนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบกำร เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมำชีพตำมควำม
ถนัดของตนเอง 
  1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมส ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑  
  2. สังคมไทยมีสภำพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อกำรพัฒนำคนตลอดช่วงชีวิต 
      (2) ประเด็นยุทธศำสตร์ 
  1. กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม 
  2. กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
  3. ปฏิรูปกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
  4. กำรตระหนักถึงพหุปัญหำของมนุษย์ที่หลำกหลำย 
  5. กำรเสริมสร้ำงให้คนไทยมีสุขภำวะที่ดี 
  6. กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
  7. กำรเสริมสร้ำงศักยภำพกำรกีฬำในกำรสร้ำงมูลค่ำทำงสังคมและพัฒนำประเทศ 
      (3) กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ   
  1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมส ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑  
  2. สังคมไทยมีสภำพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อกำรพัฒนำคนตลอดช่วงชีวิต 
     1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 2) 
 1) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 
ทรัพยากรมนุษย์ 
      (1) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
  - เป้ำหมำยที่  
       1. กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม 
       2. กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
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       3. ปฏิรูปกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
       4. กำรตระหนักถึงพหุปัญหำของมนุษย์ที่หลำกหลำย 
       5. กำรเสริมสร้ำงให้คนไทยมีสุขภำวะที่ดี 
       6. กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
       7. กำรเสริมสร้ำงศักยภำพกำรกีฬำในกำรสร้ำงมูลค่ำทำงสังคมและพัฒนำประเทศ                         
  - กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ 
       1. คณะครู บุคลำกร นักเรียน ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม 
       2. คณะครู บุคลำกร นักเรียน พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
       3. คณะครู บุคลำกร นักเรียน ปฏิรูปกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 
       4. คณะครู บุคลำกร นักเรียน ตระหนักถึงพหุปัญหำของมนุษย์ที่หลำกหลำย 
       5. คณะครู บุคลำกร นักเรียน เสริมสร้ำงให้คนไทยมีสุขภำวะที่ดี 
       6. คณะครู บุคลำกร นักเรียน สร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำง
ศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
       7. คณะครู บุคลำกร นักเรียน เสริมสร้ำงศักยภำพกำรกีฬำในกำรสร้ำงมูลค่ำทำงสังคม
และพัฒนำประเทศ 
      (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 
  - เป้ำหมำยของแผนย่อย  
       ยุทธศำสตร์ชำติให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำศักยภำพและคุณภำพของประชำกรไทย 
ทุกช่วงวัย ให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภำพ ซึ่งกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำทั้ง
สอดคล้อง กับศักยภำพ ควำมสนใจ ควำมถนัด และกำรตระหนักถึงพหุปัญญำ ของมนุษย์ที่หลำกหลำย อำทิ 
ภำษำ ตรรกะและคณิตศำสตร์ ด้ำนทัศนะและมิติ ดนตรี กีฬำและกำรเคลื่อนไหวของร่ำงกำย กำรจัดกำร
ตนเอง มนุษยสัมพันธ์ รวมถึงผู้มีควำมสำมำรถอันโดดเด่นด้ำนใดด้ำนหนึ่งหรือหลำยด้ำน ซึ่งจ ำเป็นต้องมีกำร
พัฒนำ ระบบและปัจจัยส่งเสริมต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบกำรเรียนกำรสอน และกำร
พัฒนำ ทักษะฝีมือ รวมทั้งกำรให้ควำมส ำคัญกับกำรส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้ประเทศไทย
สำมำรถ ยกระดับเป็นเจ้ำของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้ำวทันโลก ซึ่งกำรศึกษำและกำรเรียนรู้เป็นเครื่องมือ
ส ำคัญใน กำรพัฒนำศักยภำพของคนให้มีทักษะควำมรู้ ทักษะอำชีพบนฐำนพหุปัญญำ มีสมรรถนะที่มี
คุณภำพสูง รู้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลง 
     - กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
       1.กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
       2.กำรตระหนักถึงพหุปัญญำของมนุษย์ที่หลำกหลำย 
     1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 
 1) เรื่อง/ประเด็นกำรปฏิรูป ยกระดับคุณภำพของกำรจัดกำรศึกษำ 
      1. ผลลัพธ์ทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้(learning outcomes) ทั้งด้ำนควำมรู้ ทักษะ เจตคติ 
ที่ถูกต้อง และรู้จักดูแลสุขภำพ เพื่อกำรจัดกำรในเรื่องกำรด ำรงชีวิตของตนเองและกำรใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืน 
ตำมเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญมำตรำ ๕๔ วรรค ๔ 
      2. ครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ที่ต้องเป็นผู้มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ ครูมีจิตวิญญำณ
ของควำมเป็นครู  
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      3. หลักสูตรและกระบวนกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ (educational core processes)  
ที่ยืดหยุ่น หลำกหลำย ถูกต้อง ทันสมัย ทันเวลำ และมุ่งเน้นกำรสร้ำงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยม 
ทำงสังคม ที่ถูกต้อง  
      4. สถำนศึกษำและระบบสนับสนุน (educational institutions and support systems)  
ที ่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของกำรจัดกำรศึกษำ ตลอดจนทรัพยำกรด้ำนกำรศึกษำที่มีคุณภำพ ได้แก่ 
งบประมำณและเทคโนโลยี 
     1.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
      1.วัตถุประสงค์ 
  1.1 เพ่ือปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่ำนิยมตำมบรรทัดฐำนที่ดีทำงสังคม  
  1.2 เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในกำรด ำรงชีวิตส ำหรับโลกศตวรรษท่ี ๒๑  
  1.3 เพ่ือส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภำวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต  
  1.4 เพ่ือเสริมสร้ำงสถำบันทำงสังคมให้มีควำมเข้มแข็งเอ้ือต่อกำรพัฒนำคนและประเทศ 
     1.5 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติเสริมสร้างความม่ันคงของมนุษย์ 
     1.6 แผนระดับท่ี 3 (ระบุชื่อ) 
 1. จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
      จุดเน้นที่ กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
 2. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
      นโยบายที่  
  ด้ำนโอกำส 
       1. สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้ำเรียนทุกคน มีพัฒนำกำรที่ดี ทั้งร่ำงกำย จิตใจ วินัย  
อำรมณ ์สังคมและสติปัญญำให้กับสมวัย 
  ด้ำนคุณภำพ 
       1. ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีควำมรู้ มีทักษะกำรเรียนกำรเรียนรู้และทักษะ 
ที่จ ำเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่ำงครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่น 
กำรปกครองในรบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง 
  ด้ำนประสิทธิภำพ 
       1. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรโดยใช้พื้นที่เป็นฐำน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในกำร
ขับเคลื่อนบนฐำนข้อมูลสำรสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน  
  แผนงาน ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน  
 

ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ 
     2.1 หลักการและเหตุผล 
 ภำษำอังกฤษเป็นภำษำสำกลที่ใช้เป็นเครื่องมือในกำรสื่อสำรกับชำวต่ำงชำติ และเป็นสิ่งจ ำเป็นในกำร
ประกอบอำชีพ ประกอบกับในยุคนี้เป็นยุคของข้อมูลข่ำวสำร และเทคโนโลยีที่ต้องใช้ทักษะทำงภำษำอังกฤษ 
บทบำทและควำมส ำคัญของภำษำอังกฤษ จึงเป็นปัจจัยส ำคัญท่ีผู้เรียนต้องเรียนภำษำอังกฤษเป็น
ภำษำต่ำงประเทศ เพ่ือติดต่อสื่อสำรแลกเปลี่ยนข้อมูล ด้ำนควำมรู้ ควำมคิดและเทคโนโลยีต่ำง ๆ กับ
ชำวต่ำงชำติจำกผลกำรส ำรวจ พบว่ำ คนไทยที่สื่อสำรด้วยภำษำอังกฤษได้มีเพียง 10 % เท่ำนั้นประกอบกับ
ข้อมูลที่ยืนยันว่ำ ไทยอยู่ในสถำนกำรณ์ท่ีน่ำเป็นห่วงตำมกำรจัดอันดับของ English Proficiency Index (EFI) 
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ที่แบ่งระดับทักษะภำษำอังกฤษออกเป็น 5 ระดับ คือ ระดับสูงมำก ระดับสูง ระดับปำนกลำง ระดับต่ ำ และ
ระดับต่ ำมำก ปรำกฏว่ำ เมื่อย้อนดูอันดับควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำอังกฤษของประเทศไทย ถือว่ำปีนี้ตกลง
มำเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ปี 2019 อยู่ที่อันดับ 74 จำก 100 ประเทศ ด้วยคะแนน 47.62 ปี 2018 อยู่ที่
อันดับ 64 จำก 88 ประเทศ ด้วยคะแนน 48.54 และปี 2017 อันดับที่ 53 จำก 80 ประเทศ ด้วย
คะแนน 49.70 ประเทศไทยถูกจัดอยู่ใน “ระดับต่ ำมำก” อยู่ในล ำดับที่ต่ ำกว่ำประเทศมำเลเซีย ประเทศ
อินโดนีเซียและประเทศเวียดนำม 
 กระทรวงศึกษำธิกำรและบริติชเคำนซิล ได้ร่วมมือกันพัฒนำโครงกำรศูนย์อบรมครูภำษำอังกฤษระดับ
ภูมิภำค(Regional English Training Centres) ครอบคลุม 8 จังหวัดใน 4 ภูมิภำคทั่วประเทศมีกลุ่มเป้ำหมำย
ได้แก่ครูสอนภำษำอังกฤษระดับประถมศึกษำมัธยมศึกษำในสังกัดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน (สพฐ.) อำชีวะ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง จ ำนวน 20 รุ่น รวมทั้งสิ้น 5,100 คน เพ่ือเข้ำร่วมกำร
อบรมเพ่ือพัฒนำยกระดับควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษและเทคนิคกำรสอนตำมรูปแบบ Communicative 
Approach อย่ำงเข้มข้น เป็นระยะเวลำ 3 สัปดำห์ ณ ศูนย์อบรมภำษำอังกฤษระดับภูมิภำคท้ัง 8 ศูนย์โดย 
บริติชเคำนซิล ได้พัฒนำหลักสูตรอบรมครูสอนภำษำอังกฤษมำตรฐำนระดับสำกล ส ำหรับครูกลุ่มเป้ำหมำย 
ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ A-C(ตำมกรอบมำตรฐำนภำษำอังกฤษ CEFR) ผ่ำนเนื้อหำรูปแบบมุ่งเน้นกำรสื่อสำร  
ให้นักเรียนเป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้    
 ในปีงบประมำณ 2564 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 ด ำเนินกำร
พัฒนำกำรสอนให้กับครูผู้สอนภำษำอังกฤษทุกคน ในโครงกำรขับเคลื่อนกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนแบบ 
Active learning ครูผู้สอนภำษำอังกฤษ ผ่ำนสื่อกำรสอนที่หลำกหลำย เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
ภำษำอังกฤษของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 ปีกำรศึกษำ 2563 
     2.2 วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือส่งเสริมพัฒนำครูผู้สอนภำษำอังกฤษให้สำมำรถใช้ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
 2.2 เพ่ือพัฒนำและส่งเสริมทักษะครูผู้สอนภำษำอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 จัดให้กำรเรียนรู้
ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง (Active Learning) ด้วยสื่อกำรสอนที่หลำกหลำย 
 2.3 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนภำษำอังกฤษของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 
     2.3 เป้าหมาย 
 2.3.1 ครูผู้สอนภำษำอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 จ ำนวน  195  คน 
 2.3.2 ร้อยละ 80 ครูผู้สอนภำษำอังกฤษในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
มหำสำรคำม เขต 1 สำมำรถใช้ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรได้อย่ำงมีคุณภำพ  
 2.3.3 ร้อยละ 70 ครูผู้สอนภำษำอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 สำมำรถจัดกำรเรียนรู้ผ่ำน
กิจกรรมปฏิบัติจริง Active Learning ด้วยสื่อกำรสอนที่หลำกหลำย  
 3.2.3 ร้อยละ 80 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนภำษำอังกฤษ 
ในระดับ 3 ขึ้นไป 
     2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
 2.4.1 ผลผลิต (Output) 
      1. จัดท ำข้อมูลครูผู้สอนภำษำอังกฤษของโรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 195 โรง 
      2. เผยแพร่วิดีโอกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษแบบ Active learning ด้วยสื่อที่
หลำกหลำย ครูผู้สอนภำษำอังกฤษของโรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 195 โรง ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 



๑๓๒ 

 2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
      1. สังเครำะห์ข้อมูลครูผู้สอนภำษำอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 ในกำรใช้ภำษำอังกฤษเพ่ือ
กำรสื่อสำร ตำมกรอบมำตรฐำน CEFR ระดับ A2 
      2. สร้ำงสรรค์กิจกรรมกำรสอนแบบ Active learning ด้วยสื่อกำรสอนที่หลำกหลำย และเป็น
ต้นแบบของกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษให้กับสถำนศึกษำอ่ืน ๆ 
     2.5 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
 2.5.1 เชิงปริมำณ 
      1. ร้อยละของครูผู้สอนภำษำอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 เป็นต้นแบบกำรจัดกิจกรรมกำร
เรียนกำรสอนแบบ Active learning ด้วยสื่อกำรสอนที่หลำกหลำย  ร้อยละ 70 
      2. ร้อยละของครูผู้สอนภำษำอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 ใช้ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ร้อยละ 80 
 2.5.2 เชิงคุณภำพ 
      1. ร้อยละของครูผู้สอนภำษำอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 เป็นต้นแบบกำรจัดกิจกรรมกำร
เรียนกำรสอนแบบ Active learning ด้วยสื่อกำรสอนที่หลำกลำย   
      2. ร้อยละของครูผู้สอนภำษำอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4  ใช้ภำษำอังกฤษในกำรสื่อสำร
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
     2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 2.6.1 โรงเรียนมีกำรสอนภำษำอังกฤษแบบ Active learning ด้วยสื่อกำรสื่อกำรสอนที่หลำกหลำย 
อย่ำงเป็นระบบและมีประสิทธิภำพ 
 2.6.2 โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนภำษำอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 ผลกำรเรียนใน
ระดับ 3  เพิ่มข้ึนร้อยละ 80  
 2.6.3 โรงเรียนมีกำรสื่อสำรด้วยภำษำอังกฤษ ร้อยละ 70 
 2.6.4 ชุมชนมีควำมพึงพอใจในกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน 
     2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
 2.7.1 ครูผู้สอนภำษำอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 จ ำนวน 195 คน 
     2.8 ระยะเวลาด าเนินโครงการ เดือน มกรำคม ถึง กันยำยน พ.ศ. 2564 
     2.9 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
  วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ 163,710 บาท 
2.9.1 กิจกรรมและการด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรมและการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ สถานที่ 
1 จัดท ำ/ขออนุมัติโครงกำร/แต่งตั้ง

คณะท ำงำนด ำเนินงำนตำมโครงกำร 
มกรำคม นำยทรงศิลป์   

มำตร์สร้อย 
สพป.มค.1 

2 ประชุมคณะท ำงำน (ศึกษำนิเทศก์/
คณะกรรมกำร) 

มกรำคม นำยทรงศิลป์   
มำตร์สร้อย 

สพป.มค.1 

3 อบรมกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
ภำษำอังกฤษแบบ Active learning 
ด้วยสื่อกำรสอนที่หลำกหลำย 

กุมภำพันธ์ นำยทรงศิลป์   
มำตร์สร้อย 

โรงแรม 
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2.9.1 (ต่อ) 

ที ่ กิจกรรมและการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ สถานที่ 
4 กำรนิเทศ ติดตำม ประเมินผลกำรสอน

ภำษำอังกฤษของครูผู้สอนภำษำอังกฤษ
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 

กรกฎำคม นำยทรงศิลป์   
มำตร์สร้อย 

โรงเรียนในสังกัด 

5 สรุปและรำยงำนผล สิงหำคม นำยทรงศิลป์   
มำตร์สร้อย 

สพป.มค.1 

 
2.9.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณทั้งสิ้น 163,710 บาท โดยมีรายละเอียดการใช้จ่าย 
ดังนี้  

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 จัดท ำ/ขออนุมัติโครงกำร/แต่งตั้ง
คณะท ำงำนด ำเนินงำน 

- - - - - - 

2 ประชุมคณะท ำงำน 
(ศึกษำนิเทศก์/คณะกรรมกำร/ 
1. อำหำรกลำงวัน 
 (50 คน X120 บำท X 1 มื้อ) 
2. อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  
(50 คน X 35บำท X 2 ครั้ง) 
3. เอกสำรและอุปกรณ์ 

  
 
 

6,000 
 

3,500 

 
 
 
 
 
 

1,000 

10,500  10,500 

3 อบรมกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำร
สอนภำษำอังกฤษแบบ Active 
learning ด้วยสื่อกำรสอนที่
หลำกหลำย ( กลุ่มท่ี 1) 
(อ.เมือง มี 62 โรงเรียน ผู้เข้ำร่วม
อบรม จ ำนวน 62 คน) 
1. อำหำรกลำงวัน 
 (62 คน X120 บำท X 1 มื้อ) 
2. อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  
(62 คน X 35บำท X 2 ครั้ง) 
3. ค่ำวิทยำกร 
(1 คน X 600บำท X 5 ชั่วโมง) 
4. เอกสำรและอุปกรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,000 

 
 
 
 
 
 
 

7,440 
 

4,340 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,200 

20,980  20,980 
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2.9.2 (ต่อ) 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

4 อบรมกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำร
สอนภำษำอังกฤษแบบ Active 
learning ด้วยสื่อกำรสอนที่
หลำกหลำย ( กลุ่มท่ี 2) 
(อ.กันทรวิชัย และ อ.แกด ำ มี 48 
โรงเรียน และ 20 โรงเรียน รวม 
68 โรงเรียน ผู้เข้ำร่วมอบรม 
จ ำนวน 68 คน) 
1. อำหำรกลำงวัน 
 (68 คน X120 บำท X 1 มื้อ) 
2. อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  
(68 คน X 35 บำท X 2 ครั้ง) 
3. ค่ำวิทยำกร 
(1 คน X 600บำท X 5 ชั่วโมง) 
4. เอกสำรและอุปกรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8,160 
 

4,760 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,800 

22,720  22,720 

6 อบรมกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำร
สอนภำษำอังกฤษแบบ Active 
learning ด้วยสื่อกำรสอนที่
หลำกหลำย ( กลุ่มท่ี 3) 
( อ.บรบือ มี 69 โรงเรียน 
ผู้เข้ำร่วมอบรม จ ำนวน 69 คน) 
1. อำหำรกลำงวัน 
 (69 คน X120 บำท X 1 มื้อ) 
2. อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  
(69 คน X 35 บำท X 2 ครั้ง) 
3. ค่ำวิทยำกร 
(1 คน X 600บำท X 5 ชั่วโมง) 
4. เอกสำรและอุปกรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,000 

 
 
 
 
 
 
 

8,280 
 

4,830 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,900 

23,010  23,010 
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2.9.2 (ต่อ) 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

7 กำรนิเทศ ติดตำม ประเมินผลกำร
สอนภำษำอังกฤษของครูผู้สอน
ภำษำอังกฤษระดับชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 4 
(คณะกรรมกำร 20 ชุด 
1.รอง ผอ. เขต อ ำเภอ     1 คน 
2.ก.ต.ป.น  ศูนย์ฯ          1 คน 
3.ประธำนศูนย์ฯ ศูนย์ฯ   1 คน 
4.เลขำนุกำร      ศูนย์ฯ   1 คน 
5.ศึกษำนิเทศก์   ศูนย์ฯ   1 คน)  

 
 
 

36,000 

 
 
 

40,000 

 76,000  76,000 

8 ประชุมคณะกรรมกำร สรุปผลและ
รำยงำน 
1. อำหำรกลำงวัน 
 (50 คน X120 บำท X 1 มื้อ) 
2. อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
 (50 คน X 35 บำท X 2 ครั้ง) 
3. เอกสำรและอุปกรณ์ 

  
 
 

6,000 
 

3,500 

 
 
 
 
 
 

1,000 

10,500  10,500 

รวมทั้งสิ้น 45,000 96,812 21,900 163,710  163,710 
(ขออนุมัติถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 
 

2.9.3 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (ไตรมาส) 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสที่ 
1/2564 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาสที่ 
2/2564 

(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

(ก.ค. - ก.ย.) 
1.ประชุมคณะท ำงำน 
(ศึกษำนิเทศก์/คณะกรรมกำร/ 
1. อำหำรกลำงวัน 
 (50 คน X120 บำท X 1 มื้อ) 
2. อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  
(50 คน X 35บำท X 2 ครั้ง) 
3. เอกสำรและอุปกรณ์ 

 10,500   10,500 
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2.9.3 (ต่อ) 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสที่ 
1/2564 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาสที่ 
2/2564 

(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

(ก.ค. - ก.ย.) 
2.กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร
สังเครำะห์รำยงำนกำรประมิน
ตนเองของสถำนศึกษำ 
ปีกำรศึกษำ 2562  ( กลุ่มท่ี 1) 
(อ.เมือง มี 62 โรงเรียน ผู้เข้ำร่วม
อบรม จ ำนวน 124 คน) 
1. อำหำรกลำงวัน 
 (124 คน X120 บำท X 1 มื้อ) 
2. อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  
(124 คน X 35บำท X 2 ครั้ง) 
3. ค่ำวิทยำกร 
(1 คน X 600บำท X 5 ชั่วโมง)3. 
4. เอกสำรและอุปกรณ์ 

 20,980   32,760 

3.กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร
สังเครำะห์รำยงำนกำรประมิน
ตนเองของสถำนศึกษำ 
ปีกำรศึกษำ 2562   ( กลุ่มท่ี 2) 
(อ.กันทรวิชัย และ อ.แกด ำ มี 48 
โรงเรียน และ 20 โรงเรียน รวม 
68 โรงเรียน ผู้เข้ำร่วมอบรม 
จ ำนวน 136 คน) 
1. อำหำรกลำงวัน 
 (136 คน X120 บำท X 1 มื้อ) 
2. อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  
(136 คน X 35 บำท X 2 ครั้ง) 
3. ค่ำวิทยำกร 
(1 คน X 600บำท X 5 ชั่วโมง) 
4. เอกสำรและอุปกรณ์ 

 22,720   35,640 
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2.9.3 (ต่อ) 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสที่ 
1/2564 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาสที่ 
2/2564 

(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

(ก.ค. - ก.ย.) 
กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร
สังเครำะห์รำยงำนกำรประมิน
ตนเองของสถำนศึกษำ 
ปีกำรศึกษำ 2562   ( กลุ่มท่ี 3) 
( อ.บรบือ มี 69 โรงเรียน 
ผู้เข้ำร่วมอบรม จ ำนวน 138 คน) 
1. อำหำรกลำงวัน 
 (138 คน X120 บำท X 1 มื้อ) 
2. อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  
(138 คน X 35 บำท X 2 ครั้ง) 
3.ค่ำวิทยำกร 
(1 คน X 600บำท X 5 ชั่วโมง) 
3. เอกสำรและอุปกรณ์ 

 23,010   36,120 

กำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพ
กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563 
(คณะกรรมกำร 20 ชุด 
1.รอง ผอ. เขต อ ำเภอ      1 คน 
2.ก.ต.ป.น  ศูนย์ ฯ          1 คน 
3.ประธำนศูนย์ฯ ศูนย์ฯ  1 คน 
4.เลขำนุกำร      ศูนย์ฯ   1 คน 
5.ศึกษำนิเทศก์   ศูนย์ฯ   1 คน ) 
 

   76,000 76,000 

ประชุมคณะกรรมกำร สรุปผลและ
รำยงำน 
1. อำหำรกลำงวัน 
 (50 คน X120 บำท X 1 มื้อ) 
2. อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
 (50 คน X 35 บำท X 2 ครั้ง) 
3. เอกสำรและอุปกรณ์ 

   10,500 10,500 

รวม  77,210  86,500 163,710 
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โครงการ “คัดลายมือสวย” 
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่ม  นิเทศ ติดตำมกำรวัดผลและประเมินผลกำรศึกษำ  สพป.มค.เขต 1 
ผู้ติดต่อประสำนงำน (contact person) 
ชื่อ – นำมสกุล นำงประมวล ชนะบุญ     โทรศัพท ์ 08-6228-6281 
โทรสำร               -               E-mail…pranum6281@gmail.com 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
     1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1) ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงทรัพยำกรมนุษย์ 
     1.2 แผนระดับท่ี 3 (ระบุชื่อ) 
 1. จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
      จุดเน้นที่ จุดเน้นประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (ท้ังหมด 6 ข้อ) สอดคล้องข้อ 1 
  1. กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
       1.1 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือคุณวุฒิ 
   - จัดกำรศึกษำทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะ รวมทั้งแนวทำง
กำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุกและกำรวัดประเมินผลเพื่อพัฒนำผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมำตรกำรศึกษำแห่งชำติ 
   - พัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะกำรคิดวิเครำะห์ สำมำรถแก้ไขสถำนกำรณ์เฉพำะหน้ำได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จำกประสบกำรณ์จริงหรือจำกสถำนกำรณ์
จ ำลองผ่ำนกำรลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดกำรเรียนกำรสอนในเชิงแสดงควำมคิดเห็นเพื่อเปิดโลกทัศน์มุมมอง
ร่วมกันของผู้เรียนและครูให้มำกข้ึน 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
     2.1 หลักการและเหตุผล 
 ด้วยภำษำไทยเป็นเอกลักของชำติเป็นสมบัติทำงวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดควำมเป็นเอกภำพและ
เสริมสร้ำงบุคลิกภำพของคนในชำติให้มีควำมเป็นไทย เป็นเครื่องมือในกำรติดต่อสื่อสำรเพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจ
และควำมสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ท ำให้สำมำรถประกอบกิจธุระและกำรด ำรงชีวิตร่วมในสังคมประชำธิปไตย ได้อย่ำง
สันติสุข แต่ควำมเป็นจริงในปัจจุบันนี้กำรสื่อสำรท ำให้ก่อให้เกิดข้อผิดพลำด โดยเฉพำะกำรเขียนด้วยลำยมือ 
ที่ไม่สวยงำม ขำดระเบียบ จนเป็นเหตุให้สื่อสำรไม่ตรงตำมวัตถุประสงค์ กลุ่มที่น่ำเป็นห่วง คือ นักเรียน 
ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องได้รับกำรพัฒนำ 
     2.2 วัตถุประสงค์ 
 2.2.1 เข้ำใจและตระหนักถึงควำมส ำคัลของกำรคัดลำยมือสวย   
 2.2.2 มีควำมรู้และควำมเข้ำใจกำรคัดลำยมือสวย 
 2.2.3 สำมำรถนควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรประชุม / อบรม / สัมมนำ ไปขยำยผลในกำรจัดกำรเรียนรู้ 
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
     2.3 เป้าหมายโครงการ 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
      1. ครูผู้สอนกลุ่มสำระภำษำไทย ชั้น ป. 3 จ ำนวน 197 โรงเรียน เข้ำใจและตระหนักถึง       
ควำมส ำคญัของกำรคัดลำยมือสวย 
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      2. ครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ชั้น ป. 3 จ ำนวน 197 โรงเรียน ได้รับกำรพัฒนำกำร
คัดลำยมือตำมเกณฑ์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต  
      3. ครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ชั้น ป. 3 จ ำนวน 197 โรงเรียน ได้รับกำรพัฒนำกำร
คัดลำยมือตำมเกณฑ์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
      1. ครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยในโครงกำรทุกโรงเรียนได้รับกำรพัฒนำเข้ำใจและ
ตระหนักถึง ควำมส ำคัญของกำรคัดลำยมือสวย  
      2.ครูผู้สอนในโครงกำรทุกโรงเรียนได้รับกำรพัฒนำกำรคัดลำยมือสวย  
      3. ครูผู้สอนในโครงกำรทุกโรงเรียนน ำควำมรูท้ี่ได้รับได้รับกำรพัฒนำไปขยำยผลในกำรจัดกำร
เรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
    2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
 2.4.1 ผลผลิต (Output) 
      1) เข้ำใจและตระหนักถึงควำมส ำคัลของกำรคัดลำยมือสวย   
      2) มีควำมรู้และควำมเข้ำใจกำรคัดลำยมือสวย 
      3) สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรประชุม / อบรม / สัมมนำ ไปขยำยผลในกำรจัดกำรเรียนรู้ 
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
      เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  1. ครูผู้สอนกลุ่มสำระภำษำไทย ชั้น ป. 3 จ ำนวน 197 โรงเรียน เข้ำใจและตระหนักถึง 
ควำมส ำคญัของกำรคัดลำยมือสวย   
  2. ครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ชั้น ป. 3 จ ำนวน 197 โรงเรียน ได้รับกำร
พัฒนำกำรคัดลำยมือตำมเกณฑ์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1  
  3. ครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ป. 3 จ ำนวน 197 โรงเรียน ได้รับกำรพัฒนำกำร
คัดลำยมือตำมเกณฑ์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 
      เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
  1. ครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยในโครงกำรทุกโรงเรียนได้รับกำรพัฒนำเข้ำใจและ
ตระหนักถึง ควำมส ำคัญของกำรคัดลำยมือสวย  
  2. ครูผู้สอนในโครงกำรทุกโรงเรียนได้รับกำรพัฒนำกำรคัดลำยมือสวย  
  3. ครูผู้สอนในโครงกำรทุกโรงเรียนน ำควำรืที่ได้รับได้รับกำรพัฒนำไปขยำยผลใน กำรจัดกำร
เรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
     2.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 2.5.1 ครูผู้สอนในโครงกำรทุกโรงเรียนได้รับกำรพัฒนำเข้ำใจและตระหนักถึง ควำมส ำคัญของกำร
วัดผลประเมินผล คัดลำยมือสวย ตำมเกณฑ์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 
ด้วยกำรรูปแบบปกติ และด้วยรูปแบบคอมพิวเตอร์  
 2.5.2 ครูผู้สอนในโครงกำรทุกโรงเรียนได้รับกำรพัฒนำ คัดลำยมือสวย กำรใช้งำนระบบออนไลน์ 
ข้อสอบ PISA ลักษณะของข้อสอบกำรแก้ปัญหำแบบร่วมมือ รวมทั้งยังได้ฝึกทักษะกำรท ำข้อสอบ PISA 
 2.5.3 ครูผู้สอนในโครงกำรทุกโรงเรียนน ำควำมรู้ที่ได้รับได้รับกำรพัฒนำไปขยำยผลใน กำรจัดกำร
เรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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     2.6 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
 2.6.1 ครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ชั้น ป. 3 ทุกโรงเรียน  
     2.7 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ไตรมำส (ไตรมำสที่ 4) 
     2.8 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ  130,020 บาท 
2.8.1 กิจกรรมและการด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรมและการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ สถานที่ 
1 ขออนุมัติโครงกำร  ศน. ประมวล สพป.มค. 1 
2 แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำร  ปีงบประมำณ 2564 ผอ. เขต ,รอง ผอ.  สพป.มค 1  
3 ประชุมเตรียมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร

เตรียมควำมพร้อม ผู้เรียนเพื่อรองรับ
กำรจัดอบรม 

 ปีงบประมำณ 2564 - รอง ผอ.เขต 
- คณะ ศน. และคณะครู 

สพป.มค. 1 

4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรครูผู้สอนน ำ
ทักษะ คัดลำยมือสวย 

ปีงบประมำณ 2564 - คณะศึกษำนิเทศก์  
- คณะวิทยำกร  

- คณะครู คณะด ำเนินงำน 

สพป.มค. 1 

5  จัดท ำสื่อ เอกสำร ตัวอย่ำง กำรคัด
ลำยมือสวย ส ำหรับครู 

ปีงบประมำณ 2564 - ศน. ประมวล สพป.มค. 1 

6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนที่เป็น
กลุ่มตัวอย่ำงกำรคัดลำยมือ ทั้ง 3 ข้อ 
คือ ใช้ตัวอักษรแบบระทรวงศึกษำธิกำร 
ถูกต้องตำมอักขรวิธี และอ่ำนง่ำย เป็น
ระเบียบ สะอำด เรียบร้อย) 

ปีงบประมำณ 2564 - คณะศึกษำนิเทศก์ โรงเรียน 

7 นิเทศ ก ำกับ ติดตำม และประเมินผล ปีงบประมำณ 2564 - คณะศึกษำนิเทศก์ โรงเรียน 
 

2.8.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณทั้งสิ้น 130,020 บาท โดยมีรายละเอียดการใช้จ่าย 
ดังนี้ 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรครูผู้สอน 

จ ำนวน 197 (197 + 20 + 
1+1+2+ =  222 ( ครู/ศน./ผอ.
เขต/รอง/ธุรกำร) คน 1 วัน ดงันี้          
ผู้รับกำรอบรมคือ ครูที่ท ำหน้ำที่จัด
กิจกรรมกำรคัดลำยมือสวย 
- ค่ำอำหำรส ำหรับวิทยำกรและครู
ผู้เข้ำประชุม  
เป็นเงิน 222 คน x 120 บำท 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

26,640 
 

   

 46,380   

 



๑๔๑ 

2.8.2 (ต่อ) 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
 - ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม

ส ำหรับวิทยำกรและครูผู้เข้ำรับกำร
อบรม เป็นเงิน (222 คน x 35 x 
2 มื้อ) 
- ค่ำตอบแทนวิทยำกรบรรยำย  

(1 คน x 1 ชม. X 600 บำท 

- 
 
 
 

4,200 

15,540  
- 
 
 
- 

   

2 จัดท ำส ำเนำสื่อ 
- ค่ำจ้ำงจัดท ำตัวอย่ำงรูปแบบกำร
คัดลำยมือ ส ำหรับครู จ ำนวน 222 
ชุด ๆ ละ 200 บำท 
-จัดท ำ CD จ ำนวน 222 ชุด ๆ ละ 
20 บำท 

 
 
 

- 
 
- 

 
 
 

- 
 
- 

 
 
 

44,400 
 

4,440 

48,840 
 

  

3 จัดกิจกรรมให้ครูผู้สอน รู้และเข้ำใจ
เกี่ยวกับ กำรคัดลำยมือสวย และ
ตระหนัก ถึงวำมส ำคัญของผลกำร
สอบ คัดลำยมือ ที่มีต่อประเทศ 
สพป.มค.1 และโรงเรียน 

- - - - -  

4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนที่
เป็น กลุ่มตัวอย่ำงกำรสอบคัด
ลำยมือ ใช้ แบบฝึกทักษะกำรคัด
ลำยมือตำมเกณฑ์กำรประเมิน ทั้ง 
3 ข้อ คือ ตำมเกณฑ์กำรคัดลำยมือ 
ใช้ตัวอักษรแบบ
กระทรวงศึกษำธิกำร ถูกต้องตำม
อักขรวิธี และอ่ำนง่ำย เป็นระเบียบ 
สะอำดเรียบร้อย  

- - - -   
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2.8.2 (ต่อ) 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
5 กิจกรรมบริหำรโครงกำร 

- นิเทศ ก ำกับ ติดตำม และ
ประเมินผล  
- ค่ำเบี้ยเลี้ยงคณะก ำกับ ติดตำม
กำรใช้สื่อ  
(20 คน x 120 บำท x 2 วัน)  
- ค่ำชดเชยน้ ำมันเชื้อเพลิง
คณะท ำงำน (20 คน x กม.ละ 4 
บำท ไปร.ร.สังกัด) 

  
 
 
 

4,800 
 

30,000 

  34,800  

6 สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน - - - - - - 
รวมทั้งสิ้น 4,200 78,880 48840 95,220 34,800 130,020 

(ขออนุมัติถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๓ 

โครงการ “งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนโดยการจัดการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม 
            ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.)” 
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ             สพป. มหำสำรคำม เขต 1 
ผู้ติดต่อประสำนงำน (contact person) 
ชื่อ – นำมสกุล นำงสำวขวัญจิรำ พันธ์ภักดี  โทรศัพท์ 097-3198676 
โทรสำร. 043-711102  E-mail Kwanjira.ppd@gmail.com 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
            เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
     1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1) ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต สุขภำวะ และควำมเป็นอยู่ที่ดีชองคนไทย(หลัก) 
พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
      (1) เป้ำหมำย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมส ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
      (2) ประเด็นยุทธศำสตร์ พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
      (3) กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ เนื่องด้วยกำรฝึกอบรมพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำเพ่ือเป็นนักจิตวิทยำประจ ำสถำนศึกษำ จัดขึ้นเพ่ือดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน ในสถำนศึกษำ
ในสังกัดให้ห่ำงจำกควำมรุนแรงและปัญหำในปัจจุบัน และสำมำรถมีภูมิคุ้มกันน ำตนเองได้ต่อไป 
     1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 2) 
 1) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น  กำรพัฒนำศักยภำพคน ๓ ตลอดช่วงชีวิต (หลัก)  
กำรพัฒนำช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
      (1) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
  - เป้ำหมำยที่ 1. วัยเรียน / วยัรุ่น มีควำมรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด 
วิเครำะห์ สำมำรถแก้ไขปัญหำ ปรบัตัว ได้อย่ำงมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
  - กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ ดัชนีปัญหำควำมรุนแรงที่เกิดกับเด็กนักเรียนใน
สถำนศึกษำลดน้อยลง 
      (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยกำรพัฒนำช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
  - แนวทำงกำรพัฒนำ 1. จัดให้มีกำรพัฒนำทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ 
โดยเฉพำะทักษะด้ำนกำรคิด วิเครำะห์สังเครำะห์ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำที่ซับซ้อน ควำมคิดสร้ำงสรรค์
กำรท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืน 
  - เป้ำหมำยของแผนย่อย กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนวัยเรียน/วัยรุ่น มีควำมรู้
และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ครบถ้วน รู้จักคิด วิเครำะห์ รักกำรเรียนรู้ มีส ำนึกพลเมือง มีควำมกล้ำหำญทำง
จริยธรรม มีควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ปรับตัว สื่อสำรและท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีประสิทธิผลตลอด
ชีวิตดีขึ้น  
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ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ 
     2.1 หลักการและเหตุผล 
 ด้วยระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นกระบวนกำรด ำเนินงำนดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่ำงมีข้ันตอน 
พร้อมด้วยวิธีกำร และเครื่องมือกำรท ำงำนที่ชัดเจน โดยมีผู้บีรหิำรสถำนศึกษำและครูที่ปรึกษำเป็นบุคลำกรหลัก 
กำรด ำเนินกำรซึ่งใน กระบวนกำรด ำเนินกำรระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนนั้น ครูแนะแนวและครูที่ปรึกษำจะต้อง
รู้จักนักเรียนเป็นรำยบุคคล วิเครำะห์ข้อมูลทั้งหมดที่ได้จำกกำรรู้จักนักเรียนเป็นรำยบุคคล แล้วน ำผลที่ได้มำจ ำแนก
ตำมเกณฑ์กำรคัดกรอง แยกเป็นกลุ่ม ปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหำ ซึ่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน ได้จัดท ำระบบข้อมูลกำรคัดกรอกนักเรียนขึ้นมำ เพ่ือเป็นกำรจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบและเป็นฐำนข้อมูลของ
ระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน อีกทั้ง ยังเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดกำรฐำนข้อมูลของระบบกำรดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน งำนแนะแนว งำนสร้ำงภูมิคุ้มกัน ทำงสังคม งำนพัฒนำส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียน งำนคุ้มครอง
และพิทักษ์สิทธิเด็กของโรงเรียนให้เป็นระบบและรวดเร็ว มีระบบกำรคัดกรองนักเรียน กระบวนกำรจัดกำรฐำนข้อมูล
อย่ำงถูกต้อง ซึ่งสำมำรถน ำมำจัดท ำระบบสำรสนเทศที่สำมำรถ น ำไปเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำ ป้องกัน แก้ไขและให้
ควำมช่วยเหลือนักเรียนในกระบวนกำรของระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคม พัฒนำ
ส่งเสริม ควำมประพฤตินักเรียน ตลอดจนกำรคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็กอย่ำงมีประสิทธิภำพและยั่งยืนต่อไป  
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 ได้มีควำมตระหนักและเห็นควำมส ำคัญในกำร
ดูแลและช่วยเหลือนักเรียน จึงจดัท ำโครงกำรขับเคลื่อนและพัฒนำระบบกำรดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน 
ประจ ำปี 2564 ขึ้น 
     2.2 วัตถุประสงค์ 
 2.2.1 เพ่ือสร้ำงกระบวนกำรขับเคลื่อนและพัฒนำงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนสร้ำงภูมิคุ้มกัน
ทำงสังคม งำนพัฒนำส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียน งำนคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็กเด็กนักเรียนให้ เข้มแข็ง
และยั่งยืน 
 2.2.2 เพ่ือส่งเสริมศักยภำพให้ครูได้พัฒนำงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถำนศึกษำให้มี
ควำมเข้มแข็ง สำมำรถร่วมประกวดและรับรำงวัลระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ต่อเนื่อง  
 2.2.3 เพ่ือสร้ำงเครือข่ำยเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนของศูนย์เฉพำะกิจคุ้มครองดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 (ฉก.ชน.สพป.มค.1) และแก้ไขปัญหำพฤติกรรม
เสี่ยงที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนในสังกัด และออกตรวจพ้ืนที่เสี่ยงรอบสถำนศึกษำ 
     2.3 เป้าหมาย 
 2.3.1 เชิงปริมำณ 
      1) สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจและพัฒนำระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนงำนสร้ำงภูมิคุ้มกันทำง
สังคม งำนพัฒนำส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียน งำนคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก และกำรช่วยเหลือเด็ก
นักเรียนในสถำนศึกษำให้กับครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดจ ำนวน 38 โรงเรียน จ ำนวน 60 คน 
และคณะกรรมกำรด ำเนินงำน/วิทยำกร รวมจ ำนวน 80 คน 
      2) โรงเรียนในสังกัด 38 โรงเรียน ด ำเนินกำรประเมินตนเอง เพื่อรับรำงวัลสถำนศึกษำดีเด่น 
ด้ำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน และมีศูนย์ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียน ระดับอ ำเภอ/จังหวัด 
      3) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำ และติดตำมกำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียน ติดตำมนักเรียนหยุดเรียน 
นักเรียนออกกลำงคัน นักเรียนด้อยโอกำส นักเรียนที่ขอรับกำรช่วยเหลือกรณีพิเศษอย่ำงเร่งด่วน กำรตั้งครรภ์
ในวัยเรียน คุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนในสังกัดที่ประสบปัญหำทุกด้ำน 
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 2.3.2 เชิงคุณภำพ 
      1) ครูที่เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจนโยบำยและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง สำมำรถ                     
น ำแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนกำรส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม  
      2) ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของสถำนศึกษำในสังกัด 
และเจ้ำหน้ำที่ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนงำนสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคม งำนพัฒนำส่งเสริมควำม
ประพฤตินักเรียน งำนคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก สำมำรถส่งเสริม สนับสนุนและดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
สังกัดตำมศักยภำพได้อย่ำงทั่วถึง  
      3) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 มีสถำนศึกษำต้นแบบด้ำน
ระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีศูนย์ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียน เพื่อเป็นแบบอย่ำงให้สถำนศึกษำใน
สังกัดได้ศึกษำและน ำไปเป็นแนวทำง ในกำรพัฒนำระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถำนศึกษำให้เข้มแข็ง 
      4) ปัญหำนักเรียนหยุดเรียน กำรตั้งครรภ์ในวัยเรียน นักเรียนที่ประสบปัญหำทุกด้ำน ได้รับกำร
คุ้มครองและช่วยเหลือ ติดตำมดูแล ให้กลับเข้ำเรียนจนจบกำรศึกษำภำคบังคับและกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
ได้อย่ำงมีคุณภำพ 
     2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
 2.4.1 ผลผลิต (Output) 
      1. ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหำให้ผู้เรียน 
      2. เด็กนักเรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นด้ำนบวก 
 2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
      1. เด็กนักเรียนมีภูมิคุ้มกันกับปัญหำได้ดี 
      2. ปัญหำควำมรุนแรงที่เกิดกับนักเรียนลดลง 
     2.5 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
 2.5.1 เชิงปริมาณ 
      1) จ ำนวนครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดจ ำนวน 38 โรงเรียน จ ำนวน 60 คน 
และคณะกรรมกำรด ำเนินงำน/วิทยำกร รวมจ ำนวน 80 คน 
      2) ร้อยละของสถำนศึกษำในสังกัดมีศูนย์ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียน ระดับอ ำเภอ/จังหวัด
เพ่ิมข้ึน 
      3) ร้อยละของสถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำ และติดตำมกำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียน ติดตำม
นักเรียนหยุดเรียน นักเรียนออกกลำงคัน นักเรียนด้อยโอกำส นักเรียนที่ขอรับกำรช่วยเหลือกรณีพิเศษอย่ำง
เร่งด่วน กำรตั้งครรภ์ในวัยเรียน คุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนในสังกัดที่ประสบปัญหำทุกด้ำน 
 2.5.2 เชิงคุณภาพ 
      1. ครูประจ ำชั้นของสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม 
เขต 1 เข้ำร่วมรับกำรอบรมตำมจ ำนวนที่ก ำหนด 
      2. ครูที่เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจนโยบำยและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง สำมำรถน ำแนวทำง
ในกำรปฏิบัติงำนกำรส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม  
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      3. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของสถำนศึกษำในสังกัด 
และเจ้ำหน้ำที่ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนงำนสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคม งำนพัฒนำส่งเสริมควำม
ประพฤตินักเรียน งำนคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก สำมำรถส่งเสริม สนับสนุนและดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
สังกัดตำมศักยภำพได้อย่ำงทั่วถึง  
      4. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 มีสถำนศึกษำต้นแบบด้ำน
ระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีศูนย์ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียน เพื่อเป็นแบบอย่ำงให้สถำนศึกษำใน
สังกัดได้ศึกษำและน ำไปเป็นแนวทำง ในกำรพัฒนำระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถำนศึกษำให้เข้มแข็ง 
     5. ปัญหำนักเรียนหยุดเรียน กำรตั้งครรภ์ในวัยเรียน นักเรียนที่ประสบปัญหำทุกด้ำน ได้รับกำร
คุ้มครองและช่วยเหลือ ติดตำมดูแล ให้กลับเข้ำเรียนจนจบกำรศึกษำภำคบังคับและกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
ได้อย่ำงมีคุณภำพ 
     2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 2.6.1 ครูเข้ำใจหลักกำรด ำเนินงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีวิธีกำรและเครื่องมือที่มีมำตรฐำน 
คุณภำพ และมีหลักกำรท ำงำนที่สำมำรถตรวจสอบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 2.6.2 ครูมีทักษะและสำมำรถปฏิบัติงำนส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำได้อย่ำง 
มีประสิทธิภำพ   
 2.6.3 นักเรียนได้รับกำรส่งเสริมพัฒนำ กำรดูแลช่วยเหลอืและเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคมอย่ำง
ทั่วถึงตรงตำมสภำพปัญหำ 
 2.6.4 โรงเรียนมีข้อมูลสำรสนเทศเป็นเครื่องมือในกำรวำงแผนบริหำรจัดกำร  มีแผนปฏิบัติงำนระบบ
กำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนและงำนส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนที่เป็นระบบ มีควำมเข้มแข็งและยั่งยืน 
 2.6.5 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 สำมำรถสร้ำงเครือข่ำย                            
ศูนย์เฉพำะกิจดูแลช่วยเหลือนักเรียน และแต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษำให้ปฏิบัติงำนครอบคลุมทุกพ้ืนที่บริกำร 
     2.7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
 2.7.1 ครูในสังกัด 
 2.7.2 นักเรียนในสังกัด 
     2.8 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ธันวำคม 2563 - 30 พฤศจิกำยน 2564 
     2.9 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 เป้ำหมำยผู้เข้ำรับกำรอบรมฯ เป็นครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดจ ำนวน 38 โรงเรียน 
จ ำนวน 60 คนและคณะกรรมกำรด ำเนินงำน/วิทยำกร รวมจ ำนวน 80 คน โดยจัดอบรม 3 วัน 
  วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ 89,980 บาท 
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2.9.1 กิจกรรมและการด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรมและการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ สถานที่ 
1. ขั้นเตรียมกำร  

   - เสนอขออนุมัติโครงกำร และวำงแผนกำร
ด ำเนินงำน           

ธ.ค. 63 สพป.มค.1  

2. เสนอขออนุมัติโครงกำร ธ.ค. 63 สพป.มค.1  
3. แจ้งสถำนศึกษำในสังกัด จัดเตรียม

กลุ่มเป้ำหมำยครูประจ ำชั้นเข้ำรับกำรอบรมฯ 
ก.ค.64 สพป.มค.1/สถำนศึกษำ  

4. ประสำนคณะวิทยำกร/สถำนที่เพ่ือจัดอบรม ก.ค.64 สพป.มค.1/สถำนศึกษำ  
5. ขั้นด ำเนินกำร/กิจกรรม  

  2.1 กิจกรรมเยี่ยมบ้ำนนักเรียน 
  2.2 กำรฝึกอบรมหลักสูตรกำรอบรม
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมควำมประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษำ  
  2.3 ติดตำมคัดเลือกสถำนศึกษำดีเด่น ใน
กำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน (ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ) 

 
มิ.ย. 64 

ก.ค.64 – ส.ค.64 
  
 
 

ส.ค.64 

 
สพป.มค.1/สถำนศึกษำ                          

 

 

6. สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้ส่วนรำชกำร
ที่เก่ียวข้องทรำบ 

ก.ย.64 สพป.มค.1  

 

2.9.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณทั้งสิ้น 89,980 บาท โดยมีรายละเอียดการใช้จ่าย ดังนี้  
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก 
งบประมาณ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. กิจกรรมเยี่ยมบ้ำนนักเรียนของโรงเรียน 
ในสังกัด รวม 196 โรงเรียน 
- ค่ำเบี้ยเลี้ยง (240 บำท x 9 คน x 15 วัน 

 
 

32,400 

  32,400   

2. กำรฝึกอบรมหลักสูตรกำรอบรมพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษำ 
- ค่ำอำหำรกลำงวัน 
 (80 คน x 120 บำท x 3 วนั ) 
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม                     
 (80 คน x 35 บำท x 6 มื้อ) 
- ค่ำตอบแทนคณะวิทยำกร               
- ค่ำท่ีพักวิทยำกร (1,200 บำท x 5 คน)  

 
 
 
 
 
 
 

13,400 

 
 
 

28,800 
 

16,880 
 

 
6,000 

 65,080   
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2.9.2 (ต่อ) 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

3. ติดตำมคัดเลือกสถำนศึกษำดีเด่น ในกำร
ด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
(ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ) 
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
   (30 คน x 35บำท) 
- ค่ำเอกสำรกำรประชุม 

  
 
 

1,050 
 

450 

 1,500   

 รวมทั้งสิ้น 45,800 53,180  98,980   
(ขออนุมัติถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 
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โครงการ “อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็นนักจิตวิทยาสถานศึกษา 
             จ านวน 196 โรงเรียน” 
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ สพป. มหำสำรคำม เขต 1 
ผู้ติดต่อประสำนงำน (contact person) 
ชื่อ – นำมสกุล นำงสำวขวัญจิรำ พันธ์ภักดี  โทรศัพท์ 097-3198676 
โทรสำร. 043-711102  E-mail Kwanjira.ppd@gmail.com 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
            เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
     1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1) ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต สุขภำวะ และควำมเป็นอยู่ที่ดีชองคนไทย(หลัก) 
พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
      (1) เป้ำหมำย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมส ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
      (2) ประเด็นยุทธศำสตร์ พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
      (3) กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ เนื่องด้วยกำรฝึกอบรมพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำเพ่ือเป็นนักจิตวิทยำประจ ำสถำนศึกษำ จัดขึ้นเพ่ือดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน ในสถำนศึกษำ
ในสังกัดให้ห่ำงจำกควำมรุนแรงและปัญหำในปัจจุบัน และสำมำรถมีภูมิคุ้มกันน ำตนเองได้ต่อไป 
     1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
 1) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น กำรพัฒนำศักยภำพคน ๓ ตลอดช่วงชีวิต (หลัก)  
กำรพัฒนำช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
      (1) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
  - เป้ำหมำยที่ 1 วัยเรียน / วัยรุ่น มีควำมรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด 
วิเครำะห์ สำมำรถแก้ไขปัญหำ ปับตัว ได้อย่ำงมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
  - กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ ดัชนีปัญหำควำมรุนแรงที่เกิดกับเด็กนักเรียนใน
สถำนศึกษำลดน้อยลง 
      (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยกำรพัฒนำช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
  - แนวทำงกำรพัฒนำ 1 จัดให้มีกำรพัฒนำทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ 
โดยเฉพำะทักษะด้ำนกำรคิด วิเครำะห์สังเครำะห์ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำที่ซับซ้อน ควำมคิดสร้ำงสรรค์
กำรท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืน 
  - เป้ำหมำยของแผนย่อย กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนวัยเรียน/วัยรุ่น มีควำมรู้
และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ครบถ้วน รู้จักคิด วิเครำะห์ รักกำรเรียนรู้ มีส ำนึกพลเมือง มีควำมกล้ำหำญทำง
จริยธรรม มีควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ปรับตัว สื่อสำรและท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีประสิทธิผลตลอด
ชีวิตดีขึ้น  
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ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ 
     2.1 หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสถำนกำรณ์ปัญหำของเด็กไทยในปัจจุบันที่มีจ ำนวนมำกขึ้น มีควำมซับซ้อนมำกขึ้น เนื่องจำกโครงสร้ำง
ทำงสังคมที่เป็นแบบพีระมิด คือ ประชำกรเด็กมีจ ำนวนน้อย ประชำกรผู้ใหญ่มีจ ำนวนมำก สภำพเศรษฐกิจ สังคม 
ที่ส่งผลให้มีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป มีเทคโนโลยีเข้ำมำส่งผลให้ปจัจยัทำงกำรศึกษำมีมำกขึ้น นักเรียนขำดทักษะในกำรใช้
ชีวิต ส่งผลให้นักเรียนมีอ ำนำจจ ำแนกน้อย มีปัญหำยำกจน ซึ่งปัจจุบันนักเรียนยำกจนมีจ ำนวนถึง 3 ล้ำนคน 
นอกจำกนี้ยังมีปัญหำกำรใช้ควำมรุนแรงทั้งทำงกำย ใจ และทำงเพศ ด้วยกำรล้อเลียน กำรรังแก กำรล้อชื่อบุพกำรี 
ตลอดจนกำรใช้ควำมรุนแรงจนถึงแก่ชีวิต ปัญหำกำรใช้สิ่งของมึนเมำ ยำเสพติด เป็นต้น ดังนัน้จึงต้องมีกำรจัดกำร 
ควบคุม ซึ่งในกำรนี้ บำงกรณีเกินก ำลังครูที่มีอยู่ อีกทั้งผู้ปกครองบำงรำยยังขำดองค์ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ จึงจ ำเป็นต้อง
สร้ำงเครือข่ำย สร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนจิตวิทยำ เพ่ือส่งเสริมให้ครูประจ ำชั้นเป็นนักจิตวิทยำประจ ำสถำนศึกษำ ที่สำมำรถ
ป้องกันและแก้ไขปัญหำร่วมกับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ต่อไป 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำมเขต 1 จึงมีควำมประสงค์ท่ีจะจัดโครงกำรอบรมพัฒนำ
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพ่ือเป็นนักจิตวิทยำประจ ำสถำนศึกษำ จ ำนวน 196 โรงเรียน เพ่ือดูแลช่วยเหลือและ
คุ้มครองเด็กนักเรียน ป้องกันและแก้ไขปัญหำในสถำนศึกษำในสังกัดต่อไป 
     2.2 วัตถุประสงค์ 
 2.2.1 เพ่ือฝึกอบรมครูประจ ำชั้นให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักกำรจิตวิทยำ 
 2.2.2 เพ่ือฝึกอบรมครูประจ ำชั้นให้มีทักษะกำรวิเครำะห์และกำรดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียน 
 2.2.3 เพ่ือฝึกอบรมครูประจ ำชั้นให้มีคุณลักษณะที่ดีในกำรให้ค ำปรึกษำ ปรับทุกข์ สร้ำงสุข 
และพัฒนำอำรมณ์ สังคมและสติปัญญำแก่เด็กนักเรียน 
 2.2.4 เพ่ือฝึกอบรมครูประจ ำชั้นให้มีเทคนิคกำรคุ้มครองช่วยเหลือเด็กนักเรียนในภำวะวิกฤติ 
     2.3 เป้าหมาย 
 2.3.1 เชิงปริมำณ 
      1) ร้อยละ 100 ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีองค์ควำมรู้ด้ำนจิตวิทยำ   
      2) ร้อยละ 100 ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีทักษะและเทคนิคกำรแนะแนว 
กำรให้ค ำปรึกษำ 
      3) ร้อยละ 100 ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีคุณลักษณะส่วนตนของนักจิตวิทยำ 
ประจ ำสถำนศึกษำ 
 2.3.2 เชิงคุณภำพ 
      1) สถำนศึกษำมีควำมเข้มแข็งในกำรช่วยเหลือและแก้ไขปัญหำให้ผู้เรียน 
      2) เด็กนักเรียนสำมำรถปรับพฤติกรรมเป็นด้ำนบวก และมีภูมิคุ้มกันในปัญหำได้ดี 
      3) ปัญหำควำมรุนแรงที่เกิดกับเด็กนักเรียนในสถำนศึกษำลดน้อยลง 
     2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
 2.4.1 ผลผลิต (Output) 
      1. ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหำให้ผู้เรียน 
      2. เด็กนักเรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นด้ำนบวก 
 2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
      1. เด็กนักเรียนมีภูมิคุ้มกันกับปัญหำได้ดี 
      2. ปัญหำควำมรุนแรงที่เกิดกับนักเรียนลดลง 
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     2.5 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
 2.5.1 เชิงปริมาณ 
      1) จ ำนวนครูประจ ำชั้นในสถำนศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรม 196 โรงเรียน  
      2) ร้อยละของผู้เข้ำรับกำรอบรมทรำบองค์ควำมรู้ด้ำนจิตวิทยำส ำหรับใช้ปฏิบัติหน้ำที่ 
      3) ร้อยละของผู้เข้ำรับกำรอบรมมีทักษะและเทคนิคกำรแนะแนว กำรให้ค ำปรึกษำ 
      4) ร้อยละของผู้เข้ำรับกำรอบรมมีคุณลักษณะส่วนตนของนักจิตวิทยำประจ ำสถำนศึกษำ 
 2.5.2 เชิงคุณภาพ 
      1. ครูประจ ำชั้นของสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม 
เขต 1 เข้ำร่วมรับกำรอบรมทุกโรงเรียน 
      2. ผู้เข้ำรับกำรอบรมทรำบองค์ควำมรู้ด้ำนจิตวิทยำส ำหรับใช้ปฏิบัติหน้ำที่ 
     2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 2.6.1 ครูประจ ำชั้นที่เข้ำรับกำรอบรม มีสมรรถนะเป็นนักจิตวิทยำประจ ำสถำนศึกษำ 
 2.6.2 สถำนศึกษำมีควำมเข้มแข็งในกำรช่วยเหลือและแก้ไขปัญหำให้ผู้เรียน 
 2.6.3 เด็กนักเรียนสำมำรถปรับพฤติกรรมเป็นด้ำนบวก และมีภูมิคุ้มกันในปัญหำได้ดี 
 2.6.4 ปัญหำควำมรุนแรงที่เกิดกับเด็กนักเรียนในสถำนศึกษำลดน้อยลง   
     2.7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
 2.7.1 ครูประจ ำชั้นสถำนศึกษำในสังกัด 
 2.7.2 นักเรียนในสังกัด 
     2.8 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ธันวำคม 2563 - 30 พฤศจิกำยน 2564 
     2.9 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
  วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ 82,960 บาท 
2.9.1 กิจกรรมและการด าเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรมและการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ สถานที ่
1. วิเครำะห์ข้อมูล วำงแผนงำน/โครงกำร ธ.ค. 63 สพป.มค.1  
2. เสนอขออนุมัติโครงกำร ธ.ค. 63 สพป.มค.1  
3. แจ้งสถำนศึกษำในสังกัด จัดเตรียม

กลุ่มเป้ำหมำยครูประจ ำชั้นเข้ำรับกำร
อบรมฯ 

ก.พ. 63 สพป.มค.1/                            
  สถำนศึกษำ 

 

4. ประสำนคณะวิทยำกร/สถำนที่เพ่ือจัด
อบรม 

ก.พ. 63 สพป.มค.1/                            
  สถำนศึกษำ 

 

5. ด ำเนินกำรจัดอบรมตำมโครงกำรฯ ก.พ. – มี.ค. 63 สพป.มค.1/                            
  สถำนศึกษำ 

 

6. สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้ส่วน
รำชกำรที่เก่ียวข้องทรำบ 

มี.ค. 63 สพป.มค.1  
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2.9.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณทั้งสิ้น 82,960 บาท โดยมีรายละเอียดการใช้จ่าย ดังนี้  
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

 ค่ำอำหำรผู้เข้ำอบรมฯ 214 
คน x 120 บำท x 1 มื้อ 

 25,680     

 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มผู้
เข้ำอบรมฯ 214 บำท x 35 
บำท x 2 มื้อ 

 14,980     

 ค่ำพำหนะผู้เข้ำอบรมฯ 214 
คน x 50 บำท 

 10,700     

 ค่ำสถำนที่ตลอดกำรอบรม (1 
วัน) 

 8,000     

 ค่ำจัดท ำเอกสำร  5,000     
 ค่ำท่ีพักวิทยำกร (1,200 

บำท x 3 คน) 
 3,600     

 ค่ำตอบแทนวิทยำกร (1 วัน) 15,000      
 รวมทั้งสิ้น 15,000 67,960  82,960   

(ขออนุมัติถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 
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โครงการ “พัฒนาครูแกนน าการออกแบบและเทคโนโลยี” 
(โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณและการออกแบบเทคโนโลยี) 
 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ สพป. มหำสำรคำม เขต 1 
ผู้ติดต่อประสำนงำน (contact person) 
ชื่อ – นำมสกุล นำงสำวพัฒณ์นรี  พงศ์ประยูร  โทรศัพท์ 088-5629224 
โทรสำร..................-.......................................  E-mail patnaree2@gmail.com 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
            เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
     1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1) ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
      (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมส ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
      (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 
      (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ เสริมสร้ำงศักยภำพครู ให้สำมำรถจัดกำรเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนได้เต็มตำมศักยภำพ 
     1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 2) 
 1) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 
      (1) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
  - เป้ำหมำยที่ 1 คนไทยมีกำรศึกษำที่มีมำตรฐำนสำกลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ ำเป็นของโลก
ศตวรรษท่ี 21 สำมำรถในกำรแก้ปัญหำปรับตัว สื่อสำร และท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีประสิทธิผลเพิ่มข้ึน  
มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  - กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ พัฒนำศักยภำพครูให้มีควำมพร้อม 
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพและมีมำตรฐำน สอดรับกับทักษะ
ที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 
      (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 
  - แนวทำงกำรพัฒนำ กำรพัฒนำหลักสูตร กำรวัด กำรประเมินผล กำรพัฒนำครู กำรพัฒนำ
โรงเรียนให้มีคุณภำพ 
  - เป้ำหมำยของแผนย่อย คนไทยมีกำรศึกษำที่มีมำตรฐำนสำกลเพ่ิมขึ้น มีทักษะ 
ที่จ ำเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 สำมำรถในกำรแก้ปัญหำปรับตัว สื่อสำร และท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมี
ประสิทธิผลเพิ่มข้ึนมีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต  
  - กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ พัฒนำศักยภำพครูให้มีควำมพร้อมในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน สอดรับกับทักษะที่จ ำเป้นในศตวรรษที่ 21 เพื่อสร้ำงโอกำสให้นักเรียนเข้ำถึงกำรศึกษำ 
ที่มีคุณภำพ 
     1.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
 1) วัตถุประสงค์ที่ 1.1 เพ่ือวำงรำกฐำนให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ
วินัย ค่ำนิยมท่ีดี มีจิตสำธำรณะ และมีควำมสุข โดยมีสุขภำวะและสุขภำพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็น
คนเก่งที่มีทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถและพัฒนำตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 



๑๕๔ 

 2) เป้ำหมำยรวมที่ 2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรม
ตำมบรรทัดฐำนที่ดีของสังคม มีควำมเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีควำมสำมำรถในกำรปรับตัวได้อย่ำงรู้เท่ำทัน
สถำนกำรณ์ มีควำมรับผิดชอบและท ำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภำพกำยและใจที่ดี มีควำมเจริญงอกงำมทำง
จิตวิญญำณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียงและมีควำมเป็นไทย 
 3) ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพมนุษย์ 
      (3.1) เป้ำหมำยระดับยุทธศำสตร์ที่ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ควำมรู้และควำมสมำรถ
เพ่ิมข้ึน 
      (3.2) แนวทำงกำรพัฒนำที่ 2 พัฒนำศักยภำพคนให้มีทักษะควำมรู้ และควำมสำมำรถในกำร
ด ำรงชีวิตอย่ำงมีคุณค่ำ 
      (3.3) แนวทำงกำรพัฒนำที่ 3 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
      
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
     2.1 หลักการและเหตุผล 
 จำกกำรประกำศใช้มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2560) ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ.2551 รำยวิชำพ้ืนฐำนวทิยำศำสตร์เทคโนโลยี 
(กำรออกแบบและเทคโนโลยีและวิทยำกำรค ำนวณ) หลักสูตรเทคโนโลยี (กำรออกแบบและเทคโนโลยี) โดยจัด
ให้มีกำรเรียนกำรสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น จนถึงระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 
 เทคโนโลยี (กำรออกแบบและเทคโนโลยี) เป็นวิชำที่มุ่งพัฒนำผู้เรียนแบบองค์รวม เพ่ือให้มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ มีทักษะในกำรคิดวิเครำะห์ แก้ปัญหำอย่ำงเป็นขั้นตอน และเป็นระบบ เพ่ือแก้ปัญหำในชีวิตจริง
อย่ำงสร้ำงสรรค์ โดยเป็นวิชำเกี่ยวกับกำรพัฒนำผู้เรียนให้เป็นผู้มีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี เพ่ือด ำรงชีวิต
ในสังคมท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว ให้ควำมรู้และทักษะทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และศำสตร์
อ่ืน ๆ เพื่อแก้ปัญหำหรือพัฒนำงำนอย่ำงมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ด้วยกระบวนกำรออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้
เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสมโดยค ำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม 
     2.2 วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้ครูพัฒนำทักษะกำรสอนในรำยวิชำกำรออกแบบและเทคโนโลยี 
 2.3 เพ่ือสร้ำงเครือข่ำยกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ของครู 
     2.3 เป้าหมาย 
 2.3.1 เชิงปริมำณ 
      1) ครูมีทักษะกำรสอนในรำยวิชำกำรออกแบบและเทคโนโลยี 
      2) มีเครือข่ำยกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ของครู  
 2.3.2 เชิงคุณภำพ   
       ครูสำมำรถจัดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเหมำะสม และมีเครือข่ำยที่กว้ำงขวำง 
ต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ 
     2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
     2.4.1 ผลผลิต (Output) 
      1) ครูร้อยละ 100 มีทักษะกำรสอนในรำยวิชำกำรออกแบบและเทคโนโลยี 
      2) มีเครือข่ำยกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ของครู 
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 2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
      ครูในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 สำมำรถจัดกำรเรียน
กำรสอนในรำยวิชำกำรออกแบบเทคโนโลยีได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
     2.5 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
 2.5.1 เชิงปริมาณ 
      1) ครูร้อยละ 100 มีทักษะกำรสอนในรำยวิชำกำรออกแบบและเทคโนโลยี 
      2) มีเครือข่ำยกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ของครู 
 2.5.2 เชิงคุณภาพ 
      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำมเขต 1 สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนใน
รำยวิชำกำรออกแบบเทคโนโลยีได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
     2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ครูในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 สำมำรถจัดกำรเรียนกำร
สอนในรำยวิชำกำรออกแบบเทคโนโลยีได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
     2.7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
 2.7.1 ครูผู้สอนของโรงเรียนในสังกัด 35 โรงเรียน 
     2.8 ระยะเวลาด าเนินโครงการ  1 มีนำคม 2564 - 30 กันยำยน 2564 
     2.9 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการจ านวน  88,240  บาท  (ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร)  
2.9.1 กิจกรรมและการด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมเตรียมควำมพร้อมคณะท ำงำน จัดอบรม

เชิงปฏิบัติกำรพัฒนำทักษะกำรสอนในรำยวิชำ
กำรออกแบบและเทคโนโลยี 

มีนำคม 2564 นำงสำวพัฒณ์นรี  
พงศ์ประยูร  
และคณะ 

2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำทักษะกำรสอนใน
รำยวิชำกำรออกแบบและเทคโนโลยี 
 

30 เม.ย. - 2 พ.ค. 
2564 

นำงสำวพัฒณ์นรี  
พงศ์ประยูร  
และคณะ 

3 สรุปผลกำรด ำเนินกิจกรรม พฤษภำคม – กันยำยน 
2564 

นำงสำวพัฒณ์นรี  
พงศ์ประยูร  
และคณะ 
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2.9.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณทั้งสิ้น  88,240 บาท โดยมีรายละเอียดการใช้จ่ายดังนี้  

ที ่ กิจกรรม/รำยละเอียดกำรใช้เงินงบประมำณ 
เงินงบประมำณ 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ รวม 
1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมเตรียมควำมพร้อม

คณะท ำงำน อบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรพัฒนำทักษะ
ควำมเข้ำใจและกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (DIGITAL 
LITERACY : DL) 20 คน  วทิยำกร 2 คน  
รวม 22 คน   
ค่ำใช้จ่ำย 
1. อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
   22 คน x40 บำท x2มื้อ  =1,760  บำท 
2. ค่ำอำหำรกลำงวัน 
    22 คน x200 บำท x1มื้อ  =4,800บำท 

  
 
 
 
 
 

1,760 
 

4,400 

 
 
 
 
 
 
 
 

6,160 
 

2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำทักษะกำรสอนใน
รำยวิชำกำรออกแบบและเทคโนโลยี 
จ ำนวน 70 คน คณะท ำงำน 20 คน วิทยำกร 2 
คน รวม  92 คนค่ำใช้จ่ำยดังนี้ 
1. อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
   92 คน x40 บำท x 4 มื้อ  = 14,720  บำท 
2. อำหำรกลำงวัน  
   92 คน x200 บำท x2 มื้อ  =90,400  บำท 
3. ค่ำตอบแทนวิทยำกร (600X12ชม.X2คน) 
4. ค่ำวัสดุประกอบโครงกำร 

 
 
 
 
 
 
 
 

14,400 
 

 
 
 
 

14,720 
 

36,800 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 

75,920 

3 ประชุมคณะท ำงำนเพ่ือสรุปผลกำรด ำเนินงำน  
20 คน วิทยำกร 2 คน รวม 22 คนค่ำใช้จ่ำย 
1. อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
   22 คน x40 บำท x2มื้อ  =1,760 บำท 
2. ค่ำอำหำรกลำงวัน 
   22 คน x200 บำท x1มื้อ  =4,400 บำท 

  
 

1,760 
 

4,400 

 
 
 
 
 
 

6,160 

 รวมทั้งสิ้น   14,400 63,840 10,000 88,240 
(ขออนุมัติถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 
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2.9.3 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (ไตรมาส) 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2564 
ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

1. เสนอขออนุมัติโครงกำร      
2. จัดประชุมและวำงแผนกำร
ด ำเนินงำน 

      6,160     

3. ด ำเนินงำนตำมโครงกำร  75,920    
4. สรุปและรำยงำนผลโครงกำร   6,160         

รวม      6,160 75,920      6,160  88,240 
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โครงการ  “พัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ด้านทักษะการคิดเลขเป็น การคิดเลขคล่อง  
    และทักษะการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)” 

 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ สพป. มหำสำรคำม เขต 1 
ผู้ติดต่อประสานงาน  นำยทองค ำ นำสมตรึก โทรศัพท์ 087-2321679  
                               E-mail : kutong1987@gmail.com 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
     1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
  1) ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
      (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมส ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
      (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 
      (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ เสริมสร้ำงศักยภำพครู ให้สำมำรถจัดกำรเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนได้เต็มตำมศักยภำพ 
     1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 2) 
 1) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 
      (1) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
  - เป้ำหมำยที่ 1 คนไทยมีกำรศึกษำที่มีมำตรฐำนสำกลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ ำเป็นของโลก
ศตวรรษท่ี 21 สำมำรถในกำรแก้ปัญหำปรับตัว สื่อสำร และท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีประสิทธิผลเพิ่มข้ึน  
มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  - กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ พัฒนำศักยภำพครูให้มีควำมพร้อม 
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพและมีมำตรฐำน สอดรับกับทักษะ
ที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 
      (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 
  - แนวทำงกำรพัฒนำ กำรพัฒนำหลักสูตร กำรวัด กำรประเมินผล กำรพัฒนำครู กำรพัฒนำ
โรงเรียนให้มีคุณภำพ 
  - เป้ำหมำยของแผนย่อย คนไทยมีกำรศึกษำที่มีมำตรฐำนสำกลเพ่ิมขึ้น มีทักษะ 
ที่จ ำเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 สำมำรถในกำรแก้ปัญหำปรับตัว สื่อสำร และท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำง 
มีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้นมีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต  
  - กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ พัฒนำศักยภำพครูให้มีควำมพร้อมในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน สอดรับกับทักษะที่จ ำเป้นในศตวรรษที่ 21 เพ่ือสร้ำงโอกำสให้นักเรียนเข้ำถึงกำรศึกษำ 
ที่มีคุณภำพ 
     1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 
 1) เรื่อง/ประเด็นกำรปฏิรูปกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 2) ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน กำรปรับหลักสูตร พร้อมกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  
 
 



๑๕๙ 

     1.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
 1) วัตถุประสงค์ที่ 1.1 เพ่ือวำงรำกฐำนให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ
วินัย ค่ำนิยมท่ีดี  มีจิตสำธำรณะ และมีควำมสุข โดยมีสุขภำวะและสุขภำพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็น
คนเก่งที่มีทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถและพัฒนำตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 2) เป้ำหมำยรวมที่ 2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรม
ตำมบรรทัดฐำนที่ดีของสังคม มีควำมเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีควำมสำมำรถในกำรปรับตัวได้อย่ำงรู้เท่ำทัน
สถำนกำรณ์ มีควำมรับผิดชอบและท ำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภำพกำยและใจที่ดี มีควำมเจริญงอกงำมทำง
จิตวิญญำณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียงและมีควำมเป็นไทย 
 3) ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพมนุษย์ 
      (3.1) เป้ำหมำยระดับยุทธศำสตร์ที่ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ควำมรู้และควำมสมำรถ
เพ่ิมข้ึน 
      (3.2) แนวทำงกำรพัฒนำที่ 2 พัฒนำศักยภำพคนให้มีทักษะควำมรู้ และควำมสำมำรถในกำร
ด ำรงชีวิตอย่ำงมีคุณค่ำ 
      (3.3) แนวทำงกำรพัฒนำที่ 3 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ 
     2.1 หลักการและเหตุผล 
 หน้ำที่หลักของครู คือ กำรสอนให้ผู้เรียนมีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำตนเองทั้งด้ำน ควำมรู้
และเทคนิควิธีกำร กำรจัดกำรศึกษำในยุคปฏิรูปกำรศึกษำนั้นจะต้องส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียนให้สำมำรถศึกษำ
ได้เต็มตำมศักยภำพ แต่ด้วยในปัจจุบันกำรเรียน กำรสอนมีหลำกหลำยรูปแบบ เพื่อเป็นกำรพัฒนำครูในด้ำน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน ดังนั้นจึงจ ำเป็นจะต้องมีกำรฝึกอบรมกำรพัฒนำศักยภำพครู เพ่ือให้ครูได้พัฒนำ
ตนเองให้ทันสมัยตำมรูปแบบกำรเรียนกำรสอนที่ใหม่ ๆ ครูนับว่ำมีบทบำทส ำคัญในกำรที่จะได้พัฒนำ
กระบวนกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งทักษะกำรคิดเลขเป็น คิดเลขคล่อง ทักษะกำรคิด
เลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) และส่งเสริมให้นักเรียนได้มีกำรพัฒนำกระบวนกำรคิด ดังนั้น ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 จึงได้เห็นควำมส ำคัญของกำรพัฒนำทักษะกำรคิดเลขเป็น 
คิดเลขคล่อง ทักษะกำรคิดเลขเร็วแบบอินเดีย(เวทคณิต) ให้กับครู ผู้สอน และเน้นกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริม
กำรพัฒนำกระบวนกำรคิดให้กับผู้เรียนรวม ทั้งกำรสร้ำงเครื่องมือในกำรวัดผลประเมินด้ำนทักษะ 
กระบวนกำรคิด 
     2.2 วัตถุประสงค์ 
      2.2.1 เพ่ือให้ครูคณิตศำสตร์มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจทักษะกำรคิดเลขเป็น คิดเลขคล่อง และทักษะกำร
คิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) 
       2.2.2  เพื่อให้ครูคณิตศำสตร์สำมำรถจัดท ำแบบฝึกทักษะกำรคิดเลขเร็ว คิดเลขคล่อง และแบบฝึก
ทักษะกำรคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ได้ 
     2.3 เป้าหมาย 
 2.3.1 ครูคณิตศำสตร์ จ ำนวน 196 คน มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเทคนิคกำรคิดเลขเป็น คิดเลขคล่อง 
และกำรคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) 
 2.3.2 ครูคณิตศำสตร์ จ ำนวน 196 คน สำมำรถจัดท ำแบบฝึกทักษะกำรคิดเลขเป็น คิดเลขคล่อง 
และกำรคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) และสำมำรถน ำไปจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะให้กับนักเรียน 
 



๑๖๐ 

     2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
 2.4.1 ผลผลิต (Output) 
      1. เพื่อให้ครูคณิตศำสตร์มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจทักษะกำรคิดเลขเป็น คิดเลขคล่อง และทักษะกำร
คิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) 
      2. เพื่อให้ครูคณิตศำสตร์สำมำรถจัดท ำแบบฝึกทักษะกำรคิดเลขเร็ว คิดเลขคล่อง และแบบฝึก
ทักษะกำรคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ได้ 
 2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
      1. ครูคณิตศำสตร์ จ ำนวน 196 คน มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเทคนิคกำรคิดเลขเป็น คิดเลขคล่อง 
และกำรคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) 
      2. ครูคณิตศำสตร์ จ ำนวน 196 คน สำมำรถจัดท ำแบบฝึกทักษะกำรคิดเลขเป็น คิดเลขคล่อง 
และกำรคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) และสำมำรถน ำไปจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะให้กับนักเรียน 
     2.5 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
 2.5.1 เชิงปริมาณ 
      1. ครูคณิตศำสตร์ จ ำนวน 196 คน มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเทคนิคกำรคิดเลขเป็น คิดเลขคล่อง 
และกำรคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) 
      2. ครูคณิตศำสตร์ จ ำนวน 196 คน สำมำรถจัดท ำแบบฝึกทักษะกำรคิดเลขเป็น คิดเลขคล่อง 
และกำรคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) และสำมำรถน ำไปจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะให้กับนักเรียน 
 2.5.2 เชิงคุณภาพ 
      1. ครูคณิตศำสตร์มีควำมสำมำรถในกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะกำรคิดเลขเป็น คิดเลขคล่อง 
ทักษะกำรคิดเลขเร็วแบบอินเดีย ให้กับนักเรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
     2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 2.6.1 ครูคณิตศำสตร์ จ ำนวน 196 คน มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเทคนิคกำรคิดเลขเป็น คิดเลขคล่อง 
และกำรคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) 
 2.6.2 ครูคณิตศำสตร์ จ ำนวน 196 คน สำมำรถจัดท ำแบบฝึกทักษะกำรคิดเลขเป็น คิดเลขคล่อง 
และกำรคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) และสำมำรถน ำไปจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะให้กับนักเรียน 
     2.7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
 2.7.1 ครูผู้สอนคณิตศำสตร์ 
 2.7.2 นักเรียน 
     2.8 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ตุลำคม 2563 – 30 กันยำยน 2564  
     2.9 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ  80,000 บาท 
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2.9.1 กิจกรรมและการด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรมและการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ สถานที่ 
1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมกำร

ด ำเนินงำนเพื่อวำงแผนด ำเนินกำร 
กุมภำพันธ์ 

พ.ศ. 2564 
ศึกษำนิเทศก์  
สพป.มค.1 

สพป.มค.1 

2 กิจกรรมที่ 2 อบรมครูผู้สอนคณิตศำสตร์ 
จัดท ำแบบฝึกทักษะกำรคิดเลขเป็น 
คิดเลขคล่อง กำรคิดเลขเร็วแบบอินเดีย  
(เวทคณิต) 

กุมภำพันธ์ 
พ.ศ. 2564 

ศึกษำนิเทศก์  
สพป.มค.1 

สพป.มค.1 

3 กิจกรรมที่ 3 นิเทศติดตำม กำรใช้แบบ
ฝึกทักษะกำรคิดเลขเป็น คิดเลขคล่อง 
และกำรคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) 

สิงหำคม 
พ.ศ. 2564 

ศึกษำนิเทศก์  
สพป.มค.1 

สพป.มค.1 

4 กิจกรรมที่ 4 ประชุมสรุปผลกำรนิเทศ
ติดตำม 

กันยำยน  
พ.ศ. 2564 

ศึกษำนิเทศก์  
สพป.มค.1 

สพป.มค.1 

 

2.9.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณทั้งสิ้น 80,000 บาท โดยมีรายละเอียดการใช้จ่าย ดังนี้  
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก 
งบประมาณ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำนเพื่อวำงแผนด ำเนินกำร 
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
(23 คน x 35 บำท x 1 มื้อ) 
= 805 บำท 

  
 

805 

 805   

2 กิจกรรมที่ 2 อบรมครูผู้สอน
คณิตศำสตร์ จัดท ำแบบฝึกทักษะ 
กำรคิดเลขเป็น คิดเลขคล่อง กำรคิด
เลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) 
- ค่ำวิทยำกร (1 คน x 6 ชั่วโมง 
x 600 บำท) = 3,600 บำท 
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
(220 คน x 35 บำท x 2 มื้อ) 
= 15,400 บำท 
- ค่ำอำหำรกลำงวัน (220 คน x 120 
บำท x 1 มื้อ) = 26,400 บำท 
- ค่ำวัสดุอุปกรณ์ 

 
 
 
 

3,600 
 
 

 
 
 
 
 
 

15,400 
 
 

26,400 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,000 

50,400   
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2.9.2 (ต่อ) 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
3 กิจกรรมที่ 3 นิเทศติดตำม กำรใช้

แบบฝึกทักษะกำรคิดเลขเป็น คิดเลข
คล่อง และกำรคิดเลขเร็วแบบอินเดีย  
(เวทคณิต) 
- ค่ำเบี้ยเลี้ยง (24คน x 120 x 2 
วัน) 
= 5,760 บำท 
- ค่ำชดเชยน้ ำมันเชื้อเพลิงส ำหรับ
คณะกรรมกำรนิเทศ  

 
 
 
 

5,760 

 
 
 
 
 
 
 

20,000 

 25,760   

4 กิจกรรมที่ 4 ประชุมสรุปผลกำรนิเทศ
ติดตำม 
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
(23 คน x 35 บำท x 1 มื้อ)  
= 805 บำท 
- ค่ำวัสดุอุปกรณ์ 

  
 

805 

 
 
 
 
 

2,230 

3,035   

 รวมทั้งสิ้น 9,360 63,410 7,230 80,000   
(ขออนุมัติถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 
 

2.9.3 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (ไตรมาส) 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2564 
ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

1. กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำนเพื่อวำงแผนด ำเนินกำร 

- 805 - - 805 

2. กิจกรรมที่ 2 อบรมครูผู้สอน
คณิตศำสตร์ จัดท ำแบบฝึกทักษะกำรคิด
เลขเป็น คิดเลขคล่อง กำรคิดเลขเร็วแบบ
อินเดีย (เวทคณิต) 

- 50,400 - - 50,400 

3. กิจกรรมที่ 3 นิเทศติดตำม กำรใช้
แบบฝึกทักษะกำรคิดเลขเป็น คิดเลข
คล่องและกำรคิดเลขเร็วแบบอินเดีย 
(เวทคณิต) 

- - - 25,760 25,760 

4. กิจกรรมที่ 4 ประชุมสรุปผลกำรนิเทศ
ติดตำม  

- - - 3,035 3,035 

รวม - 51205 - 28795 80,000 
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โครงการ “พัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (DIGITAL LITERACY : DL) ” 
(โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ดิจิตอลเทคโนโลยีและระบบอัจฉริยะในสถานศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ) 
หน่วยงำนรับผิดชอบ กลุ่ม นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ สพป. มหำสำรคำม เขต 1 
ผู้ติดต่อประสำนงำน (contact person) 
ชื่อ – นำมสกุล นำงสำวพัฒณ์นรี  พงศ์ประยูร              โทรศัพท์ 088-5629224 
โทรสำร..................-.......................................               E-mail patnaree2@gmail.com 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี             
   เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
     1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1) ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
      (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมส ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
      (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 
      (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ เสริมสร้ำงศักยภำพครู ให้สำมำรถจัดกำรเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนได้เต็มตำมศักยภำพ 
     1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 2) 
 1) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 
      (1) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
   - เป้ำหมำยที่ 1 คนไทยมีกำรศึกษำที่มีมำตรฐำนสำกลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ ำเป็นของโลก
ศตวรรษท่ี 21 สำมำรถในกำรแก้ปัญหำปรับตัว สื่อสำร และท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีประสิทธิผลเพิ่มข้ึน  
มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  - กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ พัฒนำศักยภำพครูให้มีควำมพร้อม 
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพและมีมำตรฐำน สอดรับกับทักษะ
ที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 
      (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 
  - แนวทำงกำรพัฒนำ กำรพัฒนำหลักสูตร กำรวัด กำรประเมินผล กำรพัฒนำครู กำรพัฒนำ
โรงเรียนให้มีคุณภำพ 
   - เป้ำหมำยของแผนย่อย คนไทยมีกำรศึกษำที่มีมำตรฐำนสำกลเพ่ิมขึ้น มีทักษะ 
ที่จ ำเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 สำมำรถในกำรแก้ปัญหำปรับตัว สื่อสำร และท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมี
ประสิทธิผลเพิ่มข้ึนมีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต  
  - กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ พัฒนำศักยภำพครูให้มีควำมพร้อมในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน สอดรับกับทักษะที่จ ำเป้นในศตวรรษที่ 21 เพื่อสร้ำงโอกำสให้นักเรียนเข้ำถึงกำรศึกษำ 
ที่มีคุณภำพ 
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     1.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
 1) วัตถุประสงค์ที่ 1.1 เพ่ือวำงรำกฐำนให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ
วินัย ค่ำนิยมท่ีดี  มีจิตสำธำรณะ และมีควำมสุข โดยมีสุขภำวะและสุขภำพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็น
คนเก่งที่มีทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถและพัฒนำตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   2) เป้ำหมำยรวมที่ 2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรม
ตำมบรรทัดฐำนที่ดีของสังคม มีควำมเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีควำมสำมำรถในกำรปรับตัวได้อย่ำงรู้เท่ำทัน
สถำนกำรณ์ มีควำมรับผิดชอบและท ำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภำพกำยและใจที่ดี มีควำมเจริญงอกงำมทำง
จิตวิญญำณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียงและมีควำมเป็นไทย 
 3) ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพมนุษย์ 
      3.1) เป้ำหมำยระดับยุทธศำสตร์ที่ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ควำมรู้และควำมสมำรถ
เพ่ิมข้ึน 
      3.2) แนวทำงกำรพัฒนำที่ 2 พัฒนำศักยภำพคนให้มีทักษะควำมรู้ และควำมสำมำรถในกำร
ด ำรงชีวิตอย่ำงมีคุณค่ำ 
      3.3) แนวทำงกำรพัฒนำที่ 3 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
     2.1 หลักการและเหตุผล 
 ตำมท่ีคณะรัฐมนตรีในกำรประชุมเม่ือวันที่ 26 กันยำยน 2560 ได้มีมติเห็นชอบ ในหลักกำรร่ำงแนว 
ทำงกำรพัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัลของข้ำรำชกำรและบุคลำกรภำครัฐเพื่อกำรปรับเปลี่ยนเปลี่ยนรัฐบำลดิจิทัล 
เพ่ือให้ใช้เป็นกลไกส ำคัญในกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพก ำลังคนภำครัฐ โดยให้ข้ำรำชกำรและบุคลำกร 
ภำครัฐ เรื่องพัฒนำตนเองและสนับสนุนกำรพัฒนำผู้อื่นอย่ำงต่อเนื่อง และ ให้ทุกส่วนรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ 
องค์กรกลำงบริหำรงำนบุคคล และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ด ำเนินกำรให้มีกำรน ำร่ำงแนวทำงกำรพัฒนำทักษะ 
ด้ำนดิจิทัลดังกล่ำวไปปรับใช้ในกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงก ำลังคนในสังกัด ซึ่งส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนเอง ก็มีนโยบำยส่งเสริมให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัด น ำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (Information and Communication Technology : ICT) มำ
ประยุกต์ใช้เพ่ือเสริมประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน โดยได้จัดสรรวัสดุครุภัณฑ์
ด้ำนคอมพิวเตอร์และระบบกำรสื่อสำรโทรคมนำคม รวมทั้งงบประมำณสนับสนุนกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำน ICT 
และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องมำอย่ำงต่อเนื่อง  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 ได้
เล็งเห็นควำมส ำคัญในกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ และกำรส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนรู้และ
ฝึกทักษะด้ำน Digital Literacy  ในกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงได้ด ำเนินกำรโครงกำรพัฒนำกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยี  เพ่ือส่งเสริมกำรใช้สื่อเทคโนโลยีในกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ต่อไป 
     2.2 วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้ครูมีทักษะควำมเข้ำใจและกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
 2.2 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำกำรครูให้สำมำรถใช้สื่อเทคโนโลยีในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
 2.3 เพ่ือให้ครูสำมำรถประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีใกล้ตัว ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ได้ 
     2.3 เป้าหมาย 
 2.3.1 เชิงปริมำณ   
      พัฒนำครูผู้สอนของโรงเรียนในสังกัด 196 โรงเรียน ให้มีควำมรู้เกี่ยวกับควำมเข้ำใจและกำรใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล 
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 2.3.2 เชิงคุณภำพ   
      ครูสำมำรถมีควำมรู้เกี่ยวกับควำมเข้ำใจและกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และสำมำรถเลือกใช้สื่อ
เทคโนโลยีในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพได้  และสำมำรถประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีใกล้ตัว 
ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีคุณภำพ 
     2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
 2.4.1 ผลผลิต (Output) 
      1) ครูร้อยละ 100 มีทักษะควำมเข้ำใจและกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
      2) ครูร้อยละ 100 สำมำรถใช้สื่อเทคโนโลยีในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
      3) ครูร้อยละ 100 สำมำรถประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีใกล้ตัว ในกำรจัดกิจกรรมกำร  
  เรียนรู้ได ้
 2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
      ครูผู้สอนของโรงเรียนในสังกัด 196 โรงเรียน มีทักษะควำมเข้ำใจและกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
     2.5 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
 2.5.1 เชิงปริมาณ 
      1. ครูร้อยละ 100 มีทักษะควำมเข้ำใจและกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
       2. ครูร้อยละ 100 สำมำรถใช้สื่อเทคโนโลยีในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
      3. ครูร้อยละ 100 สำมำรถประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีใกล้ตัว ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ได้ 
 2.5.2  เชิงคุณภาพ 
      1) ครูสำมำรถมีควำมรู้เกี่ยวกับควำมเข้ำใจและกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และสำมำรถเลือกใช้สื่อ
เทคโนโลยีในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพได้  และสำมำรถประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีใกล้ตัว 
ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีคุณภำพ 
     2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 2.6.1 ครูผู้สอนของโรงเรียนในสังกัด 196 โรงเรียน ให้มีควำมรู้เกี่ยวกับควำมเข้ำใจและกำรใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล 
 2.6.2 ครูสำมำรถมีควำมรู้เกี่ยวกับควำมเข้ำใจและกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และสำมำรถเลือกใช้สื่อ
เทคโนโลยีในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพได้  และสำมำรถประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีใกล้ตัว 
ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีคุณภำพ 
     2.7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
 2.7.1 ครูผู้สอนของโรงเรียนในสังกัด 196 โรงเรียน 
     2.8 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 4 มกรำคม 2564 - 30 กันยำยน 2564 
     2.9 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ    จ ำนวน  256,000  บำท  (ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร)  
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2.9.1 กิจกรรมและการด าเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมเตรียมควำมพร้อมคณะท ำงำน อบรมเชิงปฏิบัติกำร

กำรพัฒนำทักษะควำมเข้ำใจและกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
(DIGITAL LITERACY : DL)  

มีนำคม 2564 นำงสำวพัฒณ์นรี  
พงศ์ประยูร และ
คณะ 

2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรพัฒนำทักษะควำมเข้ำใจและกำร
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (DIGITAL LITERACY : DL)  รุ่นที่ 1 

30 เม.ย. -      
2 พ.ค. 2564 

นำงสำวพัฒณ์นรี  
พงศ์ประยูร และ
คณะ 

 จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรพัฒนำทักษะควำมเข้ำใจและกำร
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (DIGITAL LITERACY : DL) รุ่นที่ 2  

3-4 พ.ค. 
2564 

นำงสำวพัฒณ์นรี  
พงศ์ประยูร และ
คณะ 

3. สรุปผลกำรด ำเนินกิจกรรม พฤษภำคม – 
กันยำยน 
2564 

นำงสำวพัฒณ์นรี  
พงศ์ประยูร และ
คณะ 

 

2.9.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณทั้งสิ้น  256,000  บาท  (ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร)   
โดยมีรายละเอียดการใช้จ่าย ดังนี้  

ที ่ กิจกรรม/รำยละเอียดกำรใช้เงินงบประมำณ 
เงินงบประมำณ 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ รวม 
1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมเตรียมควำมพร้อม

คณะท ำงำน อบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรพัฒนำทักษะ
ควำมเข้ำใจและกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (DIGITAL 
LITERACY : DL) 20 คน  วทิยำกร 4 คน รวม 
24 คน  ค่ำใช้จ่ำย 
1. อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
   24 คน x40 บำท x2มื้อ  = 1,920บำท 
2. ค่ำอำหำรกลำงวัน 
   24 คน x200 บำท x1มื้อ  = 4,800บำท 

  
 
 
 
 
 

1,920 
 

4,800 

 
 
 
 
 
 
 
 

6,720 
 
 
 
 
 
 

2. กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรพัฒนำ
ทักษะควำมเข้ำใจและกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
(DIGITAL LITERACY : DL)  จ ำนวน 197 คน 
คณะท ำงำน 24 คน วิทยำกร 5 คน รวม 226 
คนค่ำใช้จ่ำยดังนี้ 
1. อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
   226 คน x40 บำท x 4 มื้อ  = 36,160 บำท 
2. อำหำรกลำงวัน  
   226 คน x200 บำท x2 มื้อ  = 90,400บำท 
3. ค่ำตอบแทนวิทยำกร (600X12ชม.X5คน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

36,000 

 
 
 
 
 

36,160 
 

90,400 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

242,560 
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2.9.2 (ต่อ) 

ที ่ กิจกรรม/รำยละเอียดกำรใช้เงินงบประมำณ 
เงินงบประมำณ 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ รวม 
 4. ค่ำวัสดุประกอบโครงกำร 

5. ค่ำเช่ำสัญญำณอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง 
  

40,000 
40,000  

 
3 กิจกรรมที่ 3 ประชุมคณะท ำงำนเพ่ือสรุปผลกำร

ด ำเนินงำน 20 คน วิทยำกร 4 คน รวม 24 คน
ค่ำใช้จ่ำย 
1. อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
   24 คน x 40 บำท x 2มื้อ  = 1,920บำท 
2. ค่ำอำหำรกลำงวัน 
   24 คน x 200 บำท x 1มื้อ  = 4,800บำท 

  
 
 
 

1,920 
 

4,800 

 
 
 
 
 
 
 
 

6,720 

 รวมทั้งสิ้น 36,000 180,000 40,000 256,000 
(ขออนุมัติถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 
 

2.9.3 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (ไตรมาส) 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสที่ 
1/2564 

ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

1. เสนอขออนุมัติโครงกำร     
2. จัดประชุมและวำงแผนกำร
ด ำเนินงำน 

      6,720     

3. ด ำเนินงำนตำมโครงกำร  242,560    
4. สรุปและรำยงำนผลโครงกำร   6,720   

รวม    6,720 242,560 6,720  256,000 
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โครงการ “การขับเคลื่อนพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน สู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ” 
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ สพป. มหำสำรคำม เขต 1 
ผู้ติดต่อประสำนงำน (contact person) 
ชื่อ – นำมสกุล นำงขนิษฐำ  ชนะศรี   และนำยทองค ำ  นำสมตรึก  โทรศัพท์ 095-6020443 ,  
087-2321679  โทรสำร    -     E-mail khanittha.chanasri@gmail.com , 
kutong1987@gmail.com 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
            เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
     1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1) ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
      (1) เป้ำหมำย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมส ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
      (2) ประเด็นยุทธศำสตร์ กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
ในศตวรรษท่ี 21 
      (3) กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
มีวิสัยทัศน์ คือกำรสร้ำงคุณภำพทุนมนุษย์สู่สังคม อนำคตที่ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำร
พัฒนำและเสริมสร้ำงทรัพยำกรมนุษย์ นอกจำกนี้ยังมีพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพผู้เรียนที่หลำกหลำยใน
ระดับต่ำงๆ ผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษ มีกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรศึกษำ กำรยกระดับคุณภำพ
สถำนศึกษำต่ำงๆ ในทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ ให้สำมำรถจัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้เต็มตำมศักยภำพ ทั้งควำมรู้
ด้ำนวิชำกำร ทักษะอำชีพ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
     1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 2) 
 1) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 
      (1) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
  - เป้ำหมำยที่ 1 คนไทยมีกำรศึกษำที่มีมำตรฐำนสำกลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ ำเป็นของโลก
ศตวรรษท่ี 21 สำมำรถในกำรแก้ปัญหำปรับตัว สื่อสำร และท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีประสิทธิผลเพิ่มข้ึน  
มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  - กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มี
แผนกำรด ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำย ได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพและมีมำตรฐำน เกิดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่ำงทั่วถึง กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรศึกษำที่ยั่งยืน ที่พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำให้เหมำะสมกับริบท
ของพ้ืนที่ที่หลำกหลำย 
     1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 
 1) เรื่อง/ประเด็นกำรปฏิรูป กำรจัดกำรศึกษำส ำหรับบุคคลพิกำร บุคคลที่มีควำมสำมำรถพิเศษ และ
บุคคลที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ 
 2) เป้ำหมำยกิจกรรม จัดกำรศึกษำให้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษำ จนจบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
     1.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
 1) วัตถุประสงค์ที่ 1.1 เพ่ือวำงรำกฐำนให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ
วินัย ค่ำนิยมท่ีดี มีจิตสำธำรณะ และมีควำมสุข โดยมีสุขภำวะและสุขภำพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็น
คนเก่งที่มีทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถและพัฒนำตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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 2) เป้ำหมำยรวมที่ 2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรม
ตำมบรรทัดฐำนที่ดีของสังคม มีควำมเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีควำมสำมำรถในกำรปรับตัวได้อย่ำงรู้เท่ำทัน
สถำนกำรณ์ มีควำมรับผิดชอบและท ำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภำพกำยและใจที่ดี มีควำมเจริญงอกงำมทำง
จิตวิญญำณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียงและมีควำมเป็นไทย 
  3) ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
      (3.1) เป้ำหมำยระดับยุทธศำสตร์ที่ 3 คนไทยได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพสูงตำมมำตรฐำนสำกล
และสำมำรถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 
      (3.2) แนวทำงกำรพัฒนำที่ 3 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยพัฒนำ
คุณภำพกำรเรียนกำรสอนภำษำต่ำงประเทศและพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพครู ส่งเสริมให้มีกำรจัด
กำรศึกษำให้กับนักเรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษ พัฒนำผู้มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนวิทยำศำสตร์และ
คณิตศำสตร์ ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย พัฒนำผู้มีควำมสำมำรถ
พิเศษด้ำนทัศนศิลป์ นำฏศิลป์ ดนตรี และกีฬำ พัฒนำศูนย์โอลิมปิกวิชำกำร จัดตั้งสถำบันไทยโคเซ็นเพ่ือพัฒนำ
ระบบกำรศึกษำในด้ำนวิศวกรรมศำสตร์  เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยใช้หลักสูตรกำรเรียนกำรสอนที่มี
คุณภำพแบบประเทศญี่ปุ่น ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ 

ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ 
     2.1 หลักการและเหตุผล 
 ตำมท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนมีนโยบำยด ำเนินโครงกำรพัฒนำคุณภำพกำร
เรียนรู้สู่สำกลเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและกระตุ้นให้ครู ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ 
สู่ควำมเป็นสำกลและเพ่ือเปิดโอกำสให้ผู้เรียนจำกทั่วภูมิภำคได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่เวทีวิชำกำรและต่อยอด
กิจกรรมคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนแข่งขันทำงวิชำกำรในเวทีระดับนำนำชำติ และขอควำมร่วมมือส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำด ำเนินกำรสอบแข่งขันทำงวิชำกำรระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ต่อยอดคัดเลือกนักเรียนที่มี
ควำมสำมำรถด้ำนคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ระดับประถมศึกษำ และระดับมัธยมศึกษำ และจัดกิจกรรม
พัฒนำคุณภำพกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ เพ่ือให้เป็นไปตำมนโยบำยดังกล่ำว ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 จึงได้จัดท ำโครงกำรกำรขับเคลื่อนพัฒนำศักยภำพของผู้เรียน สู่เวที
กำรแข่งขันระดับนำนำชำติ ขึ้น  
     2.2 วัตถุประสงค์ 
 2.2.1 เพ่ือเปิดโอกำสให้ผู้เรียนได้แสดงศักยภำพด้ำนคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ได้อย่ำงเต็มท่ี 
 2.2.2 เพ่ือคัดเลือกและต่อยอดนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้ำร่วมแข่งขันทำงวิชำกำรในเวทีระดับ
นำนำชำติ 
 2.2.3 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและกระตุ้นให้ครู/ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำนวัตกรรมกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนสู่ควำมเป็นสำกล     
     2.3 เป้าหมาย 
 2.3.1 ข้ำรำชกำรครูในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1  
จ ำนวน 196 โรงเรียน จัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมควำมสำมำรถพิเศษ ด้ำนวิทยำศำสตร์และ คณิตศำสตร์ 
 2.3.2 นักเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 จ ำนวน 196 
โรงเรียน  ได้แสดงควำมสำมำรถด้ำนวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ได้อย่ำงเต็มศักยภำพ 
 2.3.3. ได้ตัวแทนนักเรียนที่มีควำมสำมำรถด้ำนวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ในระดับเขตพ้ืนที่ 
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     2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
 2.4.1 ผลผลิต (Output) 
      1. ครูสำมำรถจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมควำมสำมำรถพิเศษ ด้ำนวิทยำศำสตร์ และ
คณิตศำสตร์ 
      2. นักเรียนได้แสดงควำมสำมำรถด้ำนวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ ได้อย่ำงเต็มศักยภำพ 
      3. ได้ตัวแทนนักเรียนที่มีควำมสำมำรถด้ำนวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ในระดับเขตพ้ืนที่ 
ระดับชำติ และระดับนำนำชำติต่อไป 
 2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
      1) ข้ำรำชกำรครูในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1  
จ ำนวน 196 โรงเรียน จัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมควำมสำมำรถพิเศษ ด้ำนวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 
      2) นักเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1  
จ ำนวน 196 โรงเรียน  ได้แสดงควำมสำมำรถด้ำนวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ได้อย่ำงเต็มศักยภำพ 
      3) ได้ตัวแทนนักเรียนที่มีควำมสำมำรถด้ำนวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ในระดับเขตพ้ืนที่ 
     2.5 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
 2.5.1 เชิงปริมาณ 
      1) ข้ำรำชกำรครูในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1  
จ ำนวน 196 โรงเรียน จัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมควำมสำมำรถพิเศษ ด้ำนวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 
      2) นักเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1  
จ ำนวน 196 โรงเรียน ได้แสดงควำมสำมำรถด้ำนวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ได้อย่ำงเต็มศักยภำพ 
 2.5.2 เชิงคุณภาพ 
      1) ข้ำรำชกำรครูในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1  
จัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมควำมสำมำรถพิเศษ ด้ำนวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 
      2) นักเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 ได้แสดง
ควำมสำมำรถด้ำนวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ได้อย่ำงเต็มศักยภำพ 
     2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 2.6.1 ครูสำมำรถจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมควำมสำมำรถพิเศษ ด้ำนวิทยำศำสตร์  
และคณิตศำสตร์นักเรียนได้แสดงควำมสำมำรถด้ำนวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ ได้อย่ำงเต็มศักยภำพ 
 2.6.2 ได้ตัวแทนนักเรียนที่มีควำมสำมำรถด้ำนวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ในระดับเขตพ้ืนที่ 
และระดับชำติต่อไป 
     2.7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
 2.7.1 ข้ำรำชกำรครูในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1  
จ ำนวน 196 โรงเรียน  
 2.7.2 นักเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1  
จ ำนวน 196 โรงเรียน 
     2.8 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ตุลำคม  2563  -  30 กันยำยน  2564 
     2.9 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ  140,280  บาท 
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2.9.1 กิจกรรมและการด าเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรมและการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ สถานที่ 
1 เสนอขออนุมัติโครงกำร ธันวำคม 2563 นำงขนิษฐำ  สพป.มค.1 
2 จัดประชุมและวำงแผนกำรด ำเนินงำน มกรำคม – มีนำคม 64 คณะท ำงำนตำมค ำสั่ง สพป.มค.1 
3 ด ำเนินงำนตำมโครงกำร เมษำยน – สิงหำคม 64 คณะท ำงำนตำมค ำสั่ง สพป.มค.1 
4 สรุปและรำยงำนผลโครงกำร กันยำยน 64 คณะท ำงำนตำมค ำสั่ง สพป.มค.1 

 

2.9.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณทั้งสิ้น 140,280 บาท โดยมีรายละเอียดการใช้จ่าย 
ดังนี้  
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม งบประมาณ  

1 ประชุมวำงแผน คณะกรรมกำร
ด ำเนินงำน  
(จ ำนวน 40 คน ) 
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  
(40 คน x 35 บำท x 2 มื้อ) 
ค่ำอำหำรกลำงวัน  
(40 คน x 120 บำท x 1 มื้อ) 
ค่ำวัสดุอุปกรณ์ในกำรด ำเนินงำน 

  
 
 
 

2,800 
 

4,800 

 
 
 
 
 
 
 

5,000 

12,600   

2 ด ำเนินงำนตำมโครงกำร 
- ประชุมเชิงปฏิบัติกำรครูผู้สอน
วิทยำศำสตร์ จ ำนวน 196 คน 
คณิตศำสตร์ จ ำนวน 196 คน 
- คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
จ ำนวน 40 คน 
  รวมทั้งหมด  432 คน 
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  
(432 คน x 35 บำท x 2 มื้อ) 
ค่ำอำหำรกลำงวัน  
(432 คน x 120 บำท x 1 มื้อ) 

  
 
 
 
 
 
 

30,240 
 
51,840 

 82,080   
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2.9.2 (ต่อ) 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม งบประมาณ  

3 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โครงงำนที่เป็นเลิศ Best 
Practice ด้ำนวิทยำศำสตร์และ
คณิตศำสตร์ 
- ครูผู้สอนสำระวิทยำศำสตร์
(20)/คณิตศำสตร์(20)  
รวม 40 คน 
- นักเรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษ
ด้ำนวิทยำศำสตร์และ
คณิตศำสตร์ จ ำนวน 120 คน 
- คณะกรรมกำร จ ำนวน 20 คน 
- คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
จ ำนวน 20 คน 
  รวมทั้งหมด  200 คน 
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  
(200 คน x 35 บำท x 2 มื้อ) 
ค่ำอำหำรกลำงวัน  
(200 คน x 120 บำท x 1 
มือ้) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14,000 
 

24,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

38,000   

4 ประชุมคณะกรรมกำรและ
สรุปผลกำรด ำเนินกำร 
(จ ำนวน 40 คน ) 
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  
(40 คน x 35 บำท x 2 มื้อ) 
ค่ำอำหำรกลำงวัน  
(40 คน x 120 บำท x 1 มื้อ) 

  
 
 

2,800 
 

4,800 

 7,600   

รวมทั้งสิ้น  135,280 5,000 140,280   
    (ขออนุมัติถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 
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2.9.3 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (ไตรมาส) 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2564 
ไตรมาสที่ 
2/2565 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

1. ประชุมวำงแผน คณะกรรมกำร
ด ำเนินงำน  

- 12,600 - - 12,600 

2. ด ำเนินงำนตำมโครงกำร - - 82,080 - 82,080 
3. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธี
ที่เป็นเลิศ Best Practice นักเรียน
ที่มีควำมสำมำรถพิเศษ ด้ำน
วิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 

- - 38,000 - 38,000 

4. ประชุมคณะกรรมกำรและ
สรุปผลกำรด ำเนินกำร 

- - - 7,600 7,600 

รวม - 12,600 120,080 7,600 140,280 
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โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา” 
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ สพป. มหำสำรคำม เขต 1 
ผู้ติดต่อประสำนงำน (contact person) 
ชื่อ – นำมสกุล นำงขนิษฐำ  ชนะศรี   และนำงสำวอรชุลี  สุวรรณผำ  โทรศัพท์ 0956020443 ,  
086-2248240  โทรสำร    -     E-mail khanittha.chanasri@gmail.com , 
Onchulee.su@gmail.com 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
            เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
     1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1) ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
      (1) เป้ำหมำย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมส ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
      (2) ประเด็นยุทธศำสตร์ กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
ในศตวรรษท่ี 21 
      (3) กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
มีวิสัยทัศน์ คือกำรสร้ำงคุณภำพทุนมนุษย์สู่สังคม อนำคตที่ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำร
พัฒนำและเสริมสร้ำงทรัพยำกรมนุษย์ นอกจำกนี้ยังมีพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพผู้เรียนที่หลำกหลำยใน
ระดับต่ำงๆ ผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษ มีกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรศึกษำ กำรยกระดับคุณภำพ
สถำนศึกษำต่ำงๆ ในทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ ให้สำมำรถจัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้เต็มตำมศักยภำพ ทั้งควำมรู้
ด้ำนวิชำกำร ทักษะอำชีพ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
     1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 2) 
 1) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 
      (1) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
  - เป้ำหมำยที่ 1 คนไทยมีกำรศึกษำที่มีมำตรฐำนสำกลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ ำเป็นของโลก
ศตวรรษท่ี 21 สำมำรถในกำรแก้ปัญหำปรับตัว สื่อสำร และท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีประสิทธิผลเพิ่มข้ึน  
มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  - กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มี
แผนกำรด ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำย ได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพและมีมำตรฐำน เกิดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่ำงทั่วถึง กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรศึกษำที่ยั่งยืน ที่พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำให้เหมำะสมกับริบท
ของพ้ืนที่ที่หลำกหลำย 
     1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 
 1) เรื่อง/ประเด็นกำรปฏิรูป กำรจัดกำรศึกษำส ำหรับบุคคลพิกำร บุคคลที่มีควำมสำมำรถพิเศษ  
และบุคคลที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ 
 2) เป้ำหมำยกิจกรรม จัดกำรศึกษำให้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษำ จนจบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
     1.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
 1) วัตถุประสงค์ที่ 1.1 เพ่ือวำงรำกฐำนให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ
วินัย ค่ำนิยมท่ีดี มีจิตสำธำรณะ และมีควำมสุข โดยมีสุขภำวะและสุขภำพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็น
คนเก่งที่มีทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถและพัฒนำตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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 2) เป้ำหมำยรวมที่ 2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรม
ตำมบรรทัดฐำนที่ดีของสังคม มีควำมเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีควำมสำมำรถในกำรปรับตัวได้อย่ำงรู้เท่ำทัน
สถำนกำรณ์ มีควำมรับผิดชอบและท ำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภำพกำยและใจที่ดี มีควำมเจริญงอกงำม 
ทำงจิตวิญญำณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียงและมีควำมเป็นไทย 
 3) ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
      (3.1) เป้ำหมำยระดับยุทธศำสตร์ที่ 3 คนไทยได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพสูงตำมมำตรฐำนสำกล
และสำมำรถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 
      (3.2) แนวทำงกำรพัฒนำที่ 3 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยพัฒนำ
คุณภำพกำรเรียนกำรสอนภำษำต่ำงประเทศและพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพครู ส่งเสริมให้มีกำรจัด
กำรศึกษำให้กับนักเรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษ พัฒนำผู้มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนวิทยำศำสตร์และ
คณิตศำสตร์ ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย พัฒนำผู้มีควำมสำมำรถ
พิเศษด้ำนทัศนศิลป์ นำฏศิลป์ ดนตรี และกีฬำ พัฒนำศูนย์โอลิมปิกวิชำกำร จัดตั้งสถำบันไทยโคเซ็นเพ่ือพัฒนำ
ระบบกำรศึกษำในด้ำนวิศวกรรมศำสตร์  เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยใช้หลักสูตรกำรเรียนกำรสอนที่มี
คุณภำพแบบประเทศญี่ปุ่น ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ 
 

ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ 
     2.1 หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือให้สำมำรถจัดกำรเรียนรู้ให้เด็กรู้จักคิด ตั้งค ำถำม สื่อสำรควำมรู้วิทยำศำสตร์ที่ได้เรียนและท ำงำน 
เป็นกลุ่ม ซึ่งจำกผลกำรวิจัยโดยศูนย์วิทยำศำสตร์ศึกษำ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่ำกำรจัดกำรเรียนรู้
ตำมแนวทำงบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย สำมำรถช่วย ส่งเสริมกระบวนกำรคิดให้กับเด็กได้เป็น 
อย่ำงดี และผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำรปรำกฏผลส ำเร็จตำม วัตถุประสงค์ทุกประกำร ด้วยควำมส ำเร็จ
ดังกล่ำว ประกอบกับปัจจุบันโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศเยอรมนี (Stiftung "Haus der 
kleinen Forscher") ได้จัดท ำใบกิจกรรมพร้อมคู่มือโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับ
ประถมศึกษำ เป็นภำษำเยอรมันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จ ำนวน ๑๕ หน่วยกำรเรียนรู้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่ำว 
สำมำรถน ำมำบูรณำกำรกับกำรจัดกำรเรียนรู้ระดับประถมศึกษำได้เป็นอย่ำงดี  
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ร่วมกับโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย  
ได้ท ำกำรศึกษำและพบว่ำกำรเรียนรู้ตำมแนวทำงของโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย เป็นกำร
สร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้ร่วมกัน (co-construction) กำรรู้กระบวนกำรคิด (metacognition) และกำรเรียนรู้
ผ่ำนโครงงำน (project approach) ซึ่งจะสำมำรถช่วยส่งเสริมกระบวนกำรคิดให้กับนักเรียน และพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำในระดับประถมศึกษำได้เป็นอย่ำงดี ดังนั้นส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
มหำสำรคำม เขต 1 ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรพัฒนำคุณภำพครูให้สำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียน
เกิดคุณภำพ พัฒนำทักษะกระบวนกำรคิด และเพ่ือให้เป็นไปตำมแผนกำรด ำเนินงำน จึงจัดท ำโครงกำรนี้ขึ้น 
     2.2 วัตถุประสงค์ 
 2.2.1 เพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะกำรคิด สร้ำงนวัตกรรมผ่ำนกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ลงมือปฏิบัติจริง 
 2.2.2 เพ่ือพัฒนำทักษะกำรคิด จิตวิทยำศำสตร์ และปลูกฝังนิสัยรักวิทยำศำสตร์ให้เกิดกับนักเรียน      
     2.3 เป้าหมาย 
 2.3.1 ข้ำรำชกำรครูในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1  
จ ำนวน 196 โรงเรียน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและสำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้พัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะกำรคิด
ผ่ำนกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ลงมือปฏิบัติจริง   
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 2.3.2 นักเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1  
จ ำนวน 196 โรงเรียน  ได้รับกำรพัฒนำให้มีทักษะกำรคิด ผ่ำนกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ลงมือปฏิบัติจริง 
     2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
 2.4.1 ผลผลิต (Output) 
      1. ครูมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและสำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้พัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะกำรคิดผ่ำน
กิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ลงมือปฏิบัติจริง 
      2. นักเรียนได้รับกำรพัฒนำให้มีทักษะกำรคิด ผ่ำนกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ลงมือปฏิบัติจริงได้อย่ำงเต็ม
ศักยภำพ 
 2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
      1) ข้ำรำชกำรครูในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1  
จ ำนวน 196 โรงเรียน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและสำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้พัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะกำรคิด
ผ่ำนกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ลงมือปฏิบัติจริง    
      2) นักเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1  
จ ำนวน 196 โรงเรียน ได้รับกำรพัฒนำให้มีทักษะกำรคิด ผ่ำนกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ลงมือปฏิบัติจริงอย่ำงเต็ม
ศักยภำพ 
     2.5 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
 2.5.1 เชิงปริมาณ 
      1) ข้ำรำชกำรครูในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1  
จ ำนวน 196 โรงเรียน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและสำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้พัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะกำรคิด
ผ่ำนกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ลงมือปฏิบัติจริง 
      2) นักเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1  
จ ำนวน 196 โรงเรียน ได้รับกำรพัฒนำให้มีทักษะกำรคิด ผ่ำนกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ลงมือปฏิบัติจริงอย่ำงเต็ม
ศักยภำพ 
 2.5.2 เชิงคุณภาพ 
      1) ข้ำรำชกำรครูในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจและสำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้พัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะกำรคิดผ่ำนกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ลงมือ
ปฏิบัติจริง 
      2) นักเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 ได้รับกำร
พัฒนำให้มีทักษะกำรคิด ผ่ำนกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ลงมือปฏิบัติจริงอย่ำงเต็มศักยภำพ 
     2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 2.6.1 นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดขั้นสูง  สร้ำงนวัตกรรมผ่ำนกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ลงมือปฏิบัติจริงได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ              
 2.6.2 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนเพิ่มข้ึน 
     2.7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
 2.7.1 ข้ำรำชกำรครูในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1  
จ ำนวน 196 โรงเรียน  
 2.7.2 นักเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1  
จ ำนวน 196 โรงเรียน 
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     2.8 ระยะเวลาด าเนินโครงการ   1 ตุลำคม  2563  -  30 กันยำยน  2564 
     2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
  วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ  129,920  บาท 
2.9.1 กิจกรรมและการด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรมและการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ สถานที่ 
1 เสนอขออนุมัติโครงกำร ธันวำคม 2563 นำงขนิษฐำ   สพป.มค.1 
2 จัดประชุมและวำงแผนกำรด ำเนินงำน มกรำคม – มีนำคม 64 คณะท ำงำนตำมค ำสั่ง สพป.มค.1 
3 ด ำเนินงำนตำมโครงกำร เมษำยน – สิงหำคม 64 คณะท ำงำนตำมค ำสั่ง สพป.มค.1 
4 สรุปและรำยงำนผลโครงกำร กันยำยน 64 คณะท ำงำนตำมค ำสั่ง สพป.มค.1 

 

2.9.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณทั้งสิ้น 129,920 บาท โดยมีรายละเอียดการใช้จ่าย 
ดังนี้  

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 ประชุมวำงแผน คณะกรรมกำร

ด ำเนินงำน (จ ำนวน 20 คน) 
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  
(20 คน x 35 บำท x 2 มื้อ) 
ค่ำอำหำรกลำงวัน  
(20 คน x 120 บำท x 1 มื้อ) 
ค่ำวัสดุอุปกรณ์ในกำรด ำเนินงำน 

  
 

1,400 
 

2,400 

 
 
 
 
 
 

3,000 

6,800   

2 ด ำเนินงำนตำมโครงกำร 
- ประชุมครูวิทยำศำสตร์/
คณิตศำสตร์ จ ำนวน 196 คน 
- ผอ.รร. จ ำนวน 196 คน 
- ครูวิชำกำร จ ำนวน 196 คน 
- คณะกรรมกำร จ ำนวน 20 คน 
  รวมทั้งหมด  608 คน 
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  
(608 คน x 35 บำท x 2 มื้อ) 
ค่ำอำหำรกลำงวัน  
(608 คน x 120 บำท x 1 มื้อ) 

  
 
 
 
 
 

 
42,560 

 72,960 

 115,520   
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2.9.2 (ต่อ) 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
3 ประชุมคณะกรรมกำรและ

สรุปผลกำรด ำเนินกำร (จ ำนวน 
40 คน ) 
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  
(40 คน x 35 บำท x 2 มื้อ) 
ค่ำอำหำรกลำงวัน  
(40 คน x 120 บำท x 1 มื้อ) 

  
 
 

2,800 
 

4,800 

 7,600   

 รวมทั้งสิ้น  126,920 3,000 129,920   
    (ขออนุมัติถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 

2.9.3 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (ไตรมาส) 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รวม 
ไตรมาสที่ 
1/2564 

ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

 

1. ประชุมวำงแผน คณะกรรมกำร
ด ำเนินงำน  

- 6,800 - - 6,800 

2. ด ำเนินงำนตำมโครงกำร - - 115,520 - 115,520 
4. ประชุมคณะกรรมกำรและ
สรุปผลกำรด ำเนินกำร 

- - - 7,600 7,600 

รวม - 6,800 115,520 7,600 129,920 
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โครงการ “การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ 
    การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 1” 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มบริหำรงำนบุคคล         สพป. มหำสำรคำม เขต 1 
ผู้ติดต่อประสำนงำน (contact person) 
ชื่อ – นำมสกุล นำงสำวพยอม  ชำติเกษมชัย โทรศัพท์  0819656972 
โทรสำร -   E-mail    kasemchai80@gmail.com 
ชื่อ – นำมสกุล นำงสำวปภำดำ  วุฒิพันธุ์ โทรศัพท์  082-1043873 
โทรสำร -   E-mail    anoypada@gmail.com 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
            เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
     1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1) ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
 

ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ 
     2.1  หลักการและเหตุผล 

กำรบริหำรงำนบุคคลในองค์กรจะประสบควำมส ำเร็จมำกน้อยเพียงใดข้ึนอยู่กับควำมสำมำรถในกำร
บริหำรจัดกำรภำรกิจหน้ำที่ต่ำง ๆ ให้บรรลุตำมเป้ำหมำย ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องกำรวำงแผนอัตรำก ำลัง กำรจัดกำร
องค์กร กำรสรรหำ กำรบรรจุแต่งตั้งกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเพื่อประเมินประสิทธิภำพประสิทธิผลกำร
ปฏิบัติงำนเพื่อพิจำรณำควำมดีควำมชอบของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตลอดจนกำรชี้น ำและ
กำรควบคุม ซึ่งในกระบวนกำรเหล่ำนี้ ปัจจัยด้ำนบุคคลมีบทบำทมำกท่ีสุดที่จะขับเคลื่อนให้กำรปฏิบัติหน้ำที่
ต่ำง ๆ บรรลุตำมทิศทำงหรือเป้ำหมำยที่องค์กรก ำหนดไว้  
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 ได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญของกำร
บริหำรงำนบุคคล เพ่ือเป็นกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนบุคคล ในกำรขับเคลื่อนภำรกิจกำร
ปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพ อันจะส่งผลต่อคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำตำมมำตรฐำนที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนก ำหนดไว้ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 จึงได้จัดท ำ
โครงกำรนี้ขึ้น เพ่ือน ำไปสู่ควำมส ำเร็จในกำรบริหำรงำนขององค์กร 
     2.2 วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนบุคคล  พัฒนำระบบกำรบริหำรงำนบุคคลให้มี
ประสิทธิภำพสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ขององค์กร 
     2.3 เป้าหมาย 

เสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนบุคคลของกลุ่มงำนในกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
     2.4 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 

2.4.1 เชิงปริมาณ 
           1. กลุ่มงำนวำงแผนอัตรำก ำลังและก ำหนดต ำแหน่ง 
      2. กลุ่มงำนสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง 

     3. กลุ่มงำนบ ำเหน็จควำมชอบและทะเบียนประวัติ   
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2.4.2 เชิงคุณภาพ 
     กำรบรหิำรงำนบุคคล  ส ำนกังำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม  เขต 1  มีกำรพัฒนำ

ระบบกำรบริหำรงำนบุคคลอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล มีกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยได้
อย่ำงเต็มศักยภำพ 
     2.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม  เขต  1  สำมำรถบริหำรจัดกำร 
และด ำเนินงำนตำมนโยบำยและภำรกิจอย่ำงอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม  เขต  1  มีนโยบำยและทิศทำงกำร
ด ำเนินงำนเป็นกรอบและเครื่องมือในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม 
     2.6 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
     2.7 ระยะเวลาด าเนินโครงการ  1  ตุลำคม  2563 – 30  กันยำยน  2564 
     2.8 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ  184,800   บาท 
2.8.1 กิจกรรมและการด าเนินการ จัดท าแผนอัตราก าลังประจ าปี 
 

ที ่ กิจกรรมและการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ สถานที่ 
1 ก ำหนดแผนงำน   

แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
ต.ค. – ธ.ค. 63   

2 ประชุมคณะกรรมกำร ธ.ค. 63 – ม.ค. 64   
3 ประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำแผน

อัตรำก ำลัง และจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง 
ม.ค. – ก.พ. 64   

4 ด ำเนินกำรตำมโครงกำร ก.พ. – เม.ย. 64   
5 สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ก.ค. – ส.ค. 64   

 

2.8.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณทั้งสิ้น 8,000 บาท โดยมีรายละเอียดการใช้จ่าย ดังนี้  
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 2 วันๆ ละ 2 มื้อ
จ ำนวน  12  คน * 30  บำท   

 1,440  1,440   

2 ค่ำอำหำรกลำงวัน 2 มื้อ จ ำนวน 12 คนx80 
บำท 

 1,920  1,920   

3 ค่ำวัสดุ  และค่ำถ่ำยเอกสำรประกอบกำรประชุม   1,140 1,140   
4 ค่ำสรุปและรำยงำนผล  2,500  2,500   
5 ค่ำตอบแทนปฏิบัติกำรนอกเวลำรำชกำร 1,000   1,000   
 รวมทั้งสิ้น 1,000 5,860 1,140 8,000   

(ขออนุมัติถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 
 



๑๘๑ 

2.8.3 กิจกรรมและการด าเนินการ ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งครูสายผู้สอน 

และต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 

ที ่ กิจกรรมและการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ สถานที่ 
1 ส ำรวจควำมต้องกำรวิชำเอกของ

สถำนศึกษำ 
พ.ย. – ธ.ค. 63   

2 ประชำสัมพันธ์ต ำแหน่งว่ำง ธ.ค. 63 – ม.ค. 64   
3 ข้ำรำชกำรครูยื่นค ำร้องขอย้ำย ม.ค. 64   
4 สพท.รวบรวมค ำร้องขอย้ำย ก.พ. 64   
5 สพท.จัดท ำข้อมูลตำมองค์ประกอบกำรย้ำย 

ที่ กคศ. ก ำหนด เพ่ือเสนอ อกศจ./กศจ. 
พิจำรณำ 

ก.พ. – มี.ค. 64 
ส.ค. 64 

  

6 ผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ 53 ออกค ำสั่งย้ำย มี.ค. 64 
ก.ย. 64 

  

 
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา รอบประจ าปี 

และตามประกาศต าแหน่งว่างเพิ่มเติม 

ที ่ กิจกรรมและการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ สถานที่ 
1 ประชำสัมพันธ์ต ำแหน่งว่ำง ก.ค. 64   
2 ผู้บริหำรสถำนศึกษำยื่นค ำร้องขอย้ำย ส.ค. 64   
3 สพท.รวบรวมค ำร้องขอย้ำย ส.ค. – ก.ย. 64   
4 สพท.จัดท ำข้อมูลตำมองค์ประกอบกำรย้ำย                  

ที่  คศ. ก ำหนด เพื่อเสนอ อกศจ./กศจ. 
พิจำรณำ 

ส.ค. – ก.ย. 64   

5 ผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ 53 ออกค ำสั่งย้ำย ก.ย. 64   
 

2.8.4 รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณทั้งสิ้น 76,800 บาท โดยมีรายละเอียดการใช้จ่าย ดังนี้  
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ประชุมคณะกรรมกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ตรวจสอบและจัดท ำข้อมูลกำรย้ำยตำม
รำยละเอียดตัวชี้วัดในกำรประเมินตำม
องค์ประกอบกำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู จ ำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 
1 และ 2 
- ค่ำอำหำรกลำงวัน อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  
(30 คน x 180 บำท x6 วัน) 

  
 
 
 
 
 

32,400 

 40,400   
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2.8.4 (ต่อ) 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 - ค่ำถ่ำยส ำเนำเอกสำร 
- ค่ำวัสดุ 

 4,000  
4,000 

   

2 ประชุมคณะกรรมกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ตรวจสอบและจัดท ำข้อมูลกำรย้ำยตำม
รำยละเอียดตัวชี้วัดในกำรประเมินตำม
องค์ประกอบกำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ  ต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
รอบประจ ำปี และตำมประกำศต ำแหน่งว่ำง
เพ่ิมเติม 
- ค่ำอำหำรกลำงวัน อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  
  (20 คน x 180 บำท x9 วนั)                                      
- ค่ำถ่ำยส ำเนำเอกสำร 
- ค่ำวัสดุ 

  
 
 
 
 
 
 

32,400 
 

2,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,000 

36,400   

4 ค่ำสรุปและรำยงำนผล       
5 ค่ำตอบแทนปฏิบัติกำรนอกเวลำรำชกำร       
 รวมทั้งสิ้น  70,800 6,000 76,800   

(ขออนุมัติถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 
 

2.8.5 กิจกรรมและการด าเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจ า/ 
พนักงานราชการ 
 

ที ่ กิจกรรมและการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ สถานที่ 
1 ก ำหนดแผนงำน  แต่งตั้งคณะกรรมกำร

ด ำเนินงำน 
ม.ค. – ก.พ. 64   

2 ประชุมคณะกรรมกำร ก.พ. – มี.ค. 64   
3 ด ำเนินกำรตำมก ำหนดเวลำ ต.ค. 63 

มี.ค. – เม.ย. 64 
  

4 สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน พ.ย. – ธ.ค. 63 
พ.ค. – ก.ค. 64 

  

 

 
 
 
 



๑๘๓ 

 
2.8.6 รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณทั้งสิ้น 100,000 บาท โดยมีรายละเอียดการใช้จ่าย 
ดังนี้  
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 ค่ำชดเชยน้ ำมันเชื้อเพลิง   35,000     
2 ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำงไปรำชกำร   30,000      
3 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม/อำหำร

กลำงวัน 
 34,000     

4 ค่ำวัสดุ   1,000    
 รวมทั้งสิ้น 30,000 69,000 1,000 100,000   

(ขออนุมัติถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๔ 

โครงการ  “รวมพลัง 3 ประสานพัฒนาการศึกษาปฐมวัย เด็กปฐมวัย สพป.มค.1 ม่ันคงในความดี  
    มีวินัยใฝ่เรียนรู้ พัฒนาสู่คุณภาพอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานความพอเพียง” 
 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ สพป.มหำสำรคำม  เขต 1 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกุล นำงสำววรรณกร บำลี  โทรศัพท์ 085-7635386 E-mail lam3903@gmail.com 
 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
     1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1) ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ (หลัก)  
ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

     (1) เป้ำหมำย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคณภำพ พร้อมส ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
     (2) ประเด็นยุทธศำสตร์ ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงใน 

ศตวรรษท่ี 21 
     (3) กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ เด็กเกิดกำรพัฒนำและมีทักษะกำรเรียนรู้ที่ 

ดีตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
     1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 2) 

1) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ (หลัก) 
     (1) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

เป้ำหมำยที่ คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมส ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 
กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ จัดกำรเรียนกำรสอนที่ส่งเสริมให้เด็กเป็นคนดี คนเก่ง  

มีคุณภำพ พร้อมส ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 
     1.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

1) วัตถุประสงค์ที่ 2 เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในกำรด ำรงชีวิตส ำหรับโลกศตวรรษที่ ๒๑ 
2) เป้ำหมำยรวมที่  คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ควำมรู้ และควำมสำมำรถเพ่ิมข้ึน 
3) ยุทธศำสตร์ที่ ๑ (หลัก) กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
     (3.1) เป้ำหมำยระดับยุทธศำสตร์ที่ ๒  คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ควำมรู้ และ

ควำมสำมำรถเพ่ิมขึ้น 
     (3.2) แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๒ พัฒนำศักยภำพคนให้มีทักษะควำมรู้และควำมสำมำรถในกำร

ด ำรงชีวิตอย่ำงมีคุณค่ำ 
     1.4 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 

1) นโยบำยควำมม่ันคงแห่งชำติที่ ๒ สร้ำงควำมเป็นธรรม ควำมปรองดอง และควำม 
สมำนฉันท์ในชำติ 

2) เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนกำรสร้ำงควำมปรองดอง  
ควำมเป็นธรรม และควำมสมำนฉันท์ในชำติ เพ่ือลดกำรเผชิญหน้ำ และกำรใช้ควำมรุนแรงในทุกรูปแบบ 
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     1.5 แผนระดับท่ี 3 (ระบุชื่อ) 
1. จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
     จุดเน้นที่ กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงทรัพยำกรมนุษย์ 
     จุดเน้นที่ กำรพัฒนำกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
2. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     นโยบายที่ ๑ กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำค ทำงกำรศึกษำตั้งแต่ระดับปฐมวัย 
     นโยบายที่ ๒ กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนสู่กำรเรียนรู้ฐำนสมรรถนะ เพื่อ 

ตอบสนอง กำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 

ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ 
     2.1 หลักการและเหตุผล 

แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2560-2579 ได้ก ำหนดวิสัยทัศน์ในกำรจัดกำรศึกษำดังนี้ “คนไทย 
ทุกคนได้รับกำรศึกษำและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ ด ำรงชีวิตอย่ำงเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียงและกำรเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21” โดยมีวัตถุประสงค์ในกำรจัดกำรศึกษำ  
4 ประกำร คือ 1. เพ่ือพัฒนำระบบและกระบวนกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพและประสิทธิภำพ 2. เพ่ือพัฒนำ
คนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะ และสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
แห่งรำชอำณำจักรไทย พระรำชบัญญัติกำรกำรศึกษำแห่งชำติ และยุทธศำสตร์ชำติ 3. เพ่ือพัฒนำสังคมไทย 
ให้เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสำมัคคี 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญ 
ของกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนำกำรทำงสมอง
ของเด็กปฐมวัย (BBL) เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้รับกำรพัฒนำทำงด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญำ 
อย่ำงเต็มตำมศักยภำพ มีควำมพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่ำง ๆ โดยกำรก ำหนดหลักกำร คุณภำพขอบข่ำยกำรจัดกำร
เรียนรู้และกลไกท่ีจะก ำกับดูแลส่งเสริมอย่ำงใกล้ชิด มีกำรส่งเสริม สนับสนุน บทบำทของสถำบันครอบครัว 
ในกำรเลี้ยงดู กำรพัฒนำองค์ควำมรู้และกระบวนทัศน์ให้แก่ศึกษำนิเทศก์ ผู้บริหำรโรงเรียน ครูปฐมวัย  
และประสำนควำมร่วมมือในกำรพัฒนำเพ่ือกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยบรรลุตำมเป้ำหมำย 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 ในฐำนะหน่วยงำนที่รับผิดชอบกำร 
จัดกำรศึกษำปฐมวัย จึงได้จัดท ำโครงกำรรวมพลัง 3 ประสำนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย ปีงบประมำณ  
2562 “เด็กปฐมวัย สพป.มค.1 มั่นคงในควำมดี มีวินัยใฝ่เรียนรู้ พัฒนำสู่คุณภำพอย่ำงยั่งยืน บนพื้นฐำน 
ควำมพอเพียง” ขึ้น เพ่ีอด ำเนินงำนให้สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ชำติด้ำนปฐมวัย ข้อที่ 2.2 กำรพัฒนำ
ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษำ ให้มีพัฒนำกำรทำงด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญำ ให้มี 
ควำมพร้อมเข้ำสู่กำรเรียนรู้ในระดับท่ีสูงขึ้น โดยให้ควำมส ำคัญในกำรพัฒนำเด็กเป็นองค์รวม ทั้งด้ำนร่ำงกำย 
อำรมณ-์จิตใจ สังคม และสติปัญญำ ซึ่งเป็นช่วงวัยที่ถือว่ำเป็นกำรลงทุนที่คุ้มค่ำ โดยประสำนควำมร่วมมือ
ระหว่ำงเขตพ้ืนที่ ศูนย์พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ และโรงเรียนในกำรพัฒนำเด็ก เพ่ือสร้ำงภูมิคุ้มกันต่อ
ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงสมดุลในทุกด้ำน โดยควำมร่วมมือของผู้ที่มีควำมเกี่ยวข้อง 3 ฝ่ำย  
ได้แก่ ศึกษำนิเทศก์ ครูแกนน ำ และครูผู้สอน เพ่ือขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยให้มี
คุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำต่อไป 
 
 
 



๑๘๖ 

     2.2 วัตถุประสงค์ 
2.2.1. เพ่ือพัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำ ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับกำรจัดประสบกำรณ์ 

กำรเรียนรู้ส ำหรับเด็กปฐมวัยและสำมำรถนิเทศก ำกับติดตำมกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ของครูปฐมวัย 
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพให้แก่เด็กปฐมวัยได้อย่ำงมีคุณภำพ 

2.2.2. เพ่ือพัฒนำครูผู้สอนปฐมวัย ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับกำรจัดประสบกำรณ์กำร 
เรียนรู้ส ำหรับเด็กปฐมวัยและสำมำรถจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัยได้อย่ำงมมีประสิทธิภำพ 

2.2.3. พัฒนำครูแกนน ำปฐมวัยระดับศูนย์พัฒนำคุณภำพวิชำกำรให้เป็นผู้น ำที่เข้มแข็ง 
ทำงวิชำกำร 

2.2.4. เพ่ือพัฒนำเด็กปฐมวัย สพป.มค.1 ให้เกิดคุณลักษะมั่นคงในควำมดี มีวินัยใฝ่เรียนรู้ 
พัฒนำสู่คุณภำพอย่ำงยั่งยืน บนพื้นฐำนควำมพอเพียงตำมมำตรฐำน 

2.2.5. เพ่ือนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรยกระดับและพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
ปฐมวัย 
     2.3 เป้าหมาย 

2.3.1 เชิงปริมำณ 
     1. ผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูปฐมวัย สังกัด สพป.มค.เขต 1 จ ำนวน 400 คน 
     2. เด็กปฐมวัย สังกัด สพป.มค.เขต 1 จ ำนวน 4,958 คน 
     3. โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 ที่เปิด 

กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย จ ำนวน 197 โรงเรียน 
2.3.2 เชิงคุณภำพ 
     1. ร้อยละ 100 ของผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูปฐมวัยให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และสำมำรถ 

จัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัยได้อย่ำงมีคุณภำพ 
      2. ร้อยละ 100 ของครูปฐมวัยมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และสำมำรถจัดกิจกรรมให้เด็กปฐมวัย 
สพป.มค.1 มั่นคงในควำมดี มีวินัยใฝ่เรียนรู้ พัฒนำสู่คุณภำพอย่ำงยั่งยืน บนพื้นฐำนควำมพอเพียงได้อย่ำง 
มีประสิทธิภำพ 

     3. ร้อยละ 100 ของครูแกนน ำระดับศูนย์พัฒนำคุณภำพวิชำกำรเป็นผู้น ำที่เข้มแข็ง 
ทำงวิชำกำร 

     4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษำ มีพัฒนำกำรทำงด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ 
สังคม สติปัญญำ และพร้อมเข้ำสู่กำรเรียนในระดับที่สูงขึ้น 
     2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 

2.4.1 ผลผลิต (Output) 
     1. ผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูปฐมวัย สังกัด สพป.มค.เขต 1 จ ำนวน 400 คน 
     2. เด็กปฐมวัย สังกัด สพป.มค.เขต 1 จ ำนวน 4,958 คน 
     3. โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 

ที่เปิดกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย จ ำนวน 197 โรงเรียน 
2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
     1. ร้อยละ 100 ของผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูปฐมวัยให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 

และสำมำรถจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัยได้อย่ำงมีคุณภำพ 
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     2. ร้อยละ 100 ของครูปฐมวัยมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และสำมำรถจัดกิจกรรมให้เด็กปฐมวัย 
สพป.มค.1 มั่นคงในควำมดี มีวินัยใฝ่เรียนรู้ พัฒนำสู่คุณภำพอย่ำงยั่งยืน บนพื้นฐำนควำมพอเพียงได้อย่ำง 
มีประสิทธิภำพ 

     3. ร้อยละ 100 ของครูแกนน ำระดับศูนย์พัฒนำคุณภำพวิชำกำรเป็นผู้น ำที่เข้มแข็งทำงวิชำกำร 
     4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษำ มีพัฒนำกำรทำงด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ 

สังคม สติปัญญำ และพร้อมเข้ำสู่กำรเรียนในระดับที่สูงขึ้น 
     2.5 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 

2.5.1 เชิงปริมาณ 
     1. ร้อยละของสถำนศึกษำในสังกัดจัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยกำรบูรณำกำรหลักสูตร 

ให้สอดคล้องกับสังคม วัฒนธรรม และภำษำของท้องถิ่น 
     2. ร้อยละของสถำนศึกษำพัฒนำหลักสูตรขั้นพ้ืนฐำนให้สอดคล้องกับทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษ

ที่ 21 โดยเน้นกำรพัฒนำสมรรถนะผู้เรียนเป็นรำยบุคคลเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีหลักคิดท่ีถูกต้อง รักในสถำบัน
หลักของชำติ และยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองดี
ของชำติ มีควำมเป็นเลิศทำงด้ำนวิชำกำร มีทักษะชีวิต และทักษะอำชีพตำมควำมต้องกำรและมีทักษะในกำร
ป้องกันตนเองจำกภัยคุกคำมรูปแบบ 

     3. ร้อยละของสถำนที่มีกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน
และพ้ืนที่ 

     4. ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัยได้รับกำรพัฒนำร่ำงกำย จิตใจ วินัย อำรมณ์ สังคม และ
สติปัญญำ และมีควำมพร้อมที่จะเข้ำรับกำรศึกษำในระดับที่สูงขึ้น 

2.5.2 เชิงคุณภาพ 
     1.สถำนศึกษำในสังกัดจัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยกำรบูรณำกำรหลักสูตรให้สอดคล้องกับสังคม 

วัฒนธรรม และภำษำของท้องถิ่น 
     2. สถำนศึกษำพัฒนำหลักสูตรขั้นพ้ืนฐำนให้สอดคล้องกับทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

โดยเน้นกำรพัฒนำสมรรถนะผู้เรียนเป็นรำยบุคคลเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีหลักคิดที่ถูกต้อง รักในสถำบันหลัก
ของชำติ และยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองดี 
ของชำติ มีควำมเป็นเลิศทำงด้ำนวิชำกำร มีทักษะชีวิต และทักษะอำชีพตำมควำมต้องกำรและมีทักษะในกำร
ป้องกันตนเองจำกภัยคุกคำมรูปแบบ 

     3. สถำนที่มีกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียนและพ้ืนที่ 
     4. ผู้เรียนระดับปฐมวัยได้รับกำรพัฒนำร่ำงกำย จิตใจ วินัย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ  

และมีควำมพร้อมที่จะเข้ำรับกำรศึกษำในระดับที่สูงขึ้น 
     2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้เรียนระดับปฐมวัย มีพัฒนำกำรทำงด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญำ และพร้อม 
เข้ำสู่กำรเรียนในระดับที่สูงขึ้น 

2. ชุมชนพึงพอใจต่อกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน 
3. โรงเรียนมีคุณภำพ  

     2.7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
     2.7.1 ครูและผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
     2.7.2 เด็กปฐมวัยทุกคนในสังกัดสพป.มหำสำรคำม เขต 1 
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     2.8 ระยะเวลาด าเนินโครงการ  1 ตุลำคม  2563  ถึง 30  กันยำยน  2564 
     2.9 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
      วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ  277,140  บาท 
2.9.1 กิจกรรมและการด าเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรมและการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ สถานที่ 

1 เสนอขออนุมัติโครงกำร    1 ต.ค.63 ถึง 30 ก.ย.64 น.ส.วรรณกร บำลี
และคณะ 

 

2 แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 1 ต.ค.63 ถึง 30 ก.ย.64 น.ส.วรรณกร บำลี
และคณะ 

 

3 ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนเพ่ือวำง
แผนกำรด ำเนินงำน 

1 ต.ค.63 ถึง 30 ก.ย.64 น.ส.วรรณกร บำลี
และคณะ 

 

4 ประชุมชี้แจงแนวทำงกำรปรับปรุงและ
พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำปฐมวัย ตำม
หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 
2560 ปีกำรศึกษำ 2563 

1 ต.ค.63 ถึง 30 ก.ย.64 น.ส.วรรณกร บำลี
และคณะ 

 

5 ประกวด Best practice วิธีกำรปฏิบัติที่
เป็นเลิศกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย 

1 ต.ค.63 ถึง 30 ก.ย.64 น.ส.วรรณกร บำลี
และคณะ 

 

6 จัดกิจกรรม Share and Learn 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “บ้ำนนักวิทยำศำสตร์
น้อยก้ำวหน้ำ พัฒนำเด็กปฐมวัย สู่
เป้ำหมำยที่ยั่งยืน” 

1 ต.ค.63 ถึง 30 ก.ย.64 น.ส.วรรณกร บำลี
และคณะ 

 

7 อบรมผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูปฐมวัย
ผ่ำนระบบทำงไกล 

1 ต.ค.63 ถึง 30 ก.ย.64 น.ส.วรรณกร บำลี
และคณะ 

 

8 ประเมินผลและสรุปรำยงำนกำร
ด ำเนินงำน 

1 ต.ค.63 ถึง 30 ก.ย.64 น.ส.วรรณกร บำลี
และคณะ 
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2.9.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณทั้งสิ้น 277,140 บาท โดยมีรายละเอียดการใช้จ่าย 
ดังนี้  
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก 
งบประมาณ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัยตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
2560 ปีการศึกษา 2563 
1.1 ประชุมคณะกรรมกำรปรับปรุง
และพัฒนำหลักสูตรฯ จ ำนวน 27 คน 
  - ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม จ ำนวน 
1 มื้อ (27 คน ×35 บำท×2 มื้อ = 
1,890 บำท) 
  - ค่ำอำหำรกลำงวัน จ ำนวน 1 มื้อ 
(27คน ×120 บำท×1 มื้อ = 3,280 
บำท) 
1.2 ประชุมชี้แจงแนวทำงกำร
ปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตร
สถำนศึกษำระดับปฐมวัยฯ จ ำนวน 
200 คน 
  - ค่ำอำหำรกลำงวัน จ ำนวน 1 มื้อ 
(200คน ×120 บำท×1 มื้อ = 
24,000 บำท) 
  - ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม จ ำนวน 
2 มื้อ (200 คน ×35 บำท×2 มื้อ = 
14,000 บำท) 

  
 
 
 
 
 
 
 

1,890 
 
 

3,280 
 
 
 
 
 
 

24,000 
 
 

14,000 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

43,170 
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2.9.2 (ต่อ) 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก 
งบประมาณ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

2 การประเมินห้องเรียนคุณภาพระดับ
ปฐมวัย 
 2.1 ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนฯ 
จ ำนวน 27 คน 
  - ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม จ ำนวน 
1 มื้อ (27 คน ×35 บำท×2 มื้อ = 
1,890 บำท) 
  - ค่ำอำหำรกลำงวัน จ ำนวน 1 มื้อ 
(27คน×120บำท=3,280 บำท) 
2.2 ประชุมชี้แจงแนวทำงกำรประเมิน
ห้องเรียนคุณภำพระดับปฐมวัย (ประชุม
ผ่ำนระบบทำงไกล) 
2.3 ประเมินห้องเรียนคุณภำพระดับ
ศูนย์และระดับเขตฯ 
  - ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรประเมิน
โรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำย 1 วัน จ ำนวน 
50 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30,000 

 
 
 
 
 
 

1,890 
 
 

3,280 
 
 
 

  
 

35,170 

  

 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานการ
ประกวด Best Practice ระดับปฐมวัย 
จ านวน 50 คน 
  - ค่ำอำหำรกลำงวัน จ ำนวน 1 มื้อ 
(50 คน ×120 บำท×1 มื้อ = 6,000 
บำท) 
  - ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม จ ำนวน 
2 มื้อ(50 คน ×35 บำท×2 มื้อ = 
3,500 บำท) 

  
 
 
 

6,000 
 
 
 

3,500 

 9,500   

 ประกวดรูปแบบการจัดประสบการณ์
เรียนรู้ที่เป็นเลิศ Best Practice 
ปฐมวัย ระดับศูนย์ 
-จัดสรรค่ำด ำเนินกำรคัดเลือก Best 
Practice ปฐมวัย ระดับศูนย์ ศูนย์ละ 
1,000 บำท ( 20 ศูนย์ ×1,000 บำท 
= 20,000 บำท) 

  
 
 
 
 
 

20,000 

 20,000   
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2.9.2 (ต่อ) 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก 
งบประมาณ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน
ประกวด Best Practice ระดับ
ปฐมวัย ระดับเขตพื้นที่ฯ จ านวน 
50 คน   
  - ค่ำอำหำรกลำงวัน จ ำนวน 1 มื้อ 
(50คน ×120บำท = 6,000 บำท) 
  - ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม จ ำนวน 
2 มื้อ (50 คน ×35 บำท×2 มื้อ = 
3,500 บำท) 

  
 
 
 
 

6,000 
 
 

3,500 

 9,500 
 
 
 
 
 

  

 ประกวดรูปแบบการจัดประสบการณ์
เรียนรู้ที่เป็นเลิศ Best Practice 
ปฐมวัย ระดับเขตพื้นที่ 
  - ค่ำอำหำรว่ำงและเบรก จ ำนวน 2 
มื้อ (120 คน ×40 บำท×2 มื้อ = 
9,600 บำท) 
  - ค่ำอำหำรกลำงวัน จ ำนวน 1 มื้อ 
(120 คน ×200 บำท×1 มื้อ = 
24,000 บำท) 
  - ค่ำโล ่ 
  - ค่ำวัสด ุ

  
 
 
 
 

9,600 
 
 

24,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,600 
7,200 

44,400 
 
 
 
 

  

 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน เปิด
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย “Share 
and Learn   
“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยก้าวหน้า 
พัฒนาเด็กปฐมวัย สู่เป้าหมายท่ี
ยั่งยืน” จ านวน 60 คน   
  - ค่ำอำหำรกลำงวัน จ ำนวน 1 มื้อ 
(60 คน ×120 บำท×1 มื้อ = 
7,200 บำท) 
  - ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม จ ำนวน 
2 มื้อ (60 คน ×35 บำท×2 มื้อ = 
4,200 บำท) 

  
 
 
 
 
 
 

7,200 
 
 
 

4,200 

 11,400 
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2.9.2 (ต่อ) 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก 
งบประมาณ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

 กิจกรรมเปิดบ้านปฐมวัย “Share 
and Learn  “บ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อยก้าวหน้า พัฒนาเด็กปฐมวัย สู่
เป้าหมายที่ย่ังยืน” 
  - จัดสรรให้ศูนย์พัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ ศูนย์ละ 1,000 บำท 
(ส ำหรับจัดบูธกิจกรรม) 
 ( 20 ศูนย์ ×1,000 บำท = 
20,000 บำท) 
  - ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม จ ำนวน 
2 มื้อ (300 คน ×40 บำท×2 มื้อ = 
24,000 บำท) 
  - ค่ำอำหำรกลำงวัน จ ำนวน 1 มื้อ 
(300 คน ×200 บำท×1 มื้อ = 
60,000 บำท) 
  - ค่ำวัสดุอุปกรณ์ 

  
 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 

24,000 
 
 

60,000 

 104,000 
 
 
 
 
 
 
 

  

 รวมทั้งสิ้น 30,000 236,340 10,800 277,140   
(ขออนุมัติถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 
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2.9.3 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (ไตรมาส) 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2564 
ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

1. ประชุมวำงแผนกำรด ำเนินงำน      
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำรเนินงำน      
3. ตรวจโครงงำนบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย 
ประเทศไทย 

     

4. กำรประกวดห้องเรียนคุณภำพ      
5. ประชุมชี้แจงแนวทำงกำรปรับปรุงและพัฒนำ
หลักสูตรสถำนศึกษำปฐมวัย ตำมหลักสูตร
กำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560 

     

6. ประชุมชี้แจงแนวทำงกำรประเมินห้องเรียน
คุณภำพระดับปฐมวัย 

     

7. ประกวดรูปแบบกำรจัดประสบกำรณ์เรียนรู้ที่
เป็นเลิศ Best Practice ปฐมวัย ระดับศูนย์ฯ 

     

8. ประกวดรูปแบบกำรจัดประสบกำรณ์เรียนรู้ที่
เป็นเลิศ Best Practice ปฐมวัย ระดับเขตพ้ืนที่ 

     

9. ประชุมจัดเตรียมงำนเปิดบ้ำนวิทยำศำสตร์
น้อยปฐมวัย “Share and Learn   

     

10. กิจกรรมเปิดบ้ำนวิทยำศำสตร์น้อย 
ปฐมวัย “Share and Learn  “บ้ำน
นักวิทยำศำสตร์น้อยก้ำวหน้ำ พัฒนำเด็กปฐมวัย 
สู่เป้ำหมำยที่ยั่งยืน” 

     

11. สรุปและประเมินผลโครงกำร      
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โครงการ  “ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณและการออกแบบเทคโนโลยี” 

หน่วยงำนรับผิดชอบ กลุ่มนิเทศติกตำม และประมเนผลกำรจัดกำรศึกษำ  สพป. มหำสำรคำม เขต 1 
ผู้ติดต่อประสำนงำน (contact person) 
ชื่อ – นำมสกุล     นำงสำวทัศนีย์ เศษรักษำ โทรศัพท ์   099-3949799 
ชื่อ – นำมสกุล     นำยตันติกร  ขุนำพรม โทรศัพท ์  086-8591657 
โทรสำร      043-723012 E-mail  tantikorn_mkm1@esdc.go.th 
 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
           เม่ือวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
     1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 

1) ยุทธศำสตร์ชำติ (เกี่ยวข้องโดยตรง) ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
     1. เป้ำหมำย สอดคล้องกับเป้ำหมำยที่ 1 คนไทยเป็นคนดีคนเก่ง มีคุณภำพพร้อมส ำหรับวิถีชีวิต

ในศตวรรษท่ี 21 
     2. ประเด็นยุทธศำสตร์ ประเด็นหลักท่ี 3 ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำร 

เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
- กำรปรับเปลี่ยนระบบกำรเรียนรู้ให้เอ้ือต่อกำรพัฒนำทักษะส ำหรับศตวรรษที่ 21 
- กำรเปลี่ยนโฉมบทบำท “คร”ูให้เป็นครูยุคใหม่ 
- กำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบบริหำรจัดกำรศึกษำในทุกระดับ ทุกประเภท 
- กำรพัฒนำระบบกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
- กำรสร้ำงควำมตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบำทควำมรับผิดชอบ และกำรวำงต ำแหน่ง 

ของประเทศไทยในภูมิภำคเอเชียอำคเนย์และประชำคมโลก 
- กำรวำงพื้นฐำนระบบรองรับกำรเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
- กำรสร้ำงระบบกำรศึกษำเพ่ือเป็นเลิศทำงวิชำกำรระดับนำนำชำติ 

     3. กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ โครงกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ
และกำรออกแบบเทคโนโลยี ช่วยฝึกให้เด็กมีกระบวนกำรคิดอยำงเป็นระบบและมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ตั้งแต่
ระดับอนุบำล ท ำให้ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนดีขึ้นเกิดกำรเรียนรู้ที่ยั่งยืน ในอนำคตสำมำรถสร้ำงนวัตกรรมใหม่
และนวัตกรรมของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ ประเทศ ในอนำคต สอดคล้องกับเป้ำหมำยที่ 1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง 
มีคุณภำพ พร้อมส ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ตัวตัวชี้วัดเป้ำหมำย ตัวชี้วัดที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำ
และกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต  

2) ยุทธศำสตร์ชำติ (ระดับรอง) สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ที่ 4 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำม 
เสมอภำคทำงสังคม 

     (1) เป้ำหมำย สอดคล้องกับเป้ำหมำยที่ 3 เพ่ิมขีดควำมสำมำรถของชุมชนท้องถิ่นในกำร
พัฒนำกำรพ่ึงตนเองและกำรจัดกำรตนเองเพ่ือสร้ำงสังคมคุณภำพ 

     (2) ประเด็นยุทธศำสตร์ ประเด็นหลักท่ี 2 กำรกระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ สังคม
เทคโนโลยี และประเด็นหลักที่ 3 กำรเสริมสร้ำงพลังทำงสังคม 

ประเด็นหลักท่ี 2 กำรกระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ สังคมเทคโนโลยี 
    - พัฒนำศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
    - ก ำหนดแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่ำง ๆ 
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    - จัดระบบเมืองที่เอ้ือต่อกำรสร้ำงชีวิตและสังคมที่มีคุณภำพและปลอดภัย ให้สำมำรถ
ตอบสนองต่อสังคมสูงวัยและแนวโน้มของกำรขยำยตัวของเมืองในอนำคต 

    - ปรับโครงสร้ำงและแก้ไขกฎหมำยระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน เพ่ือวำงระบบกลไก
กำรบริหำรงำนในระดับภำค กลุ่มจังหวัด 

    - สนับสนุนกำรพัฒนำพื้นที่บนฐำนข้อมูลควำมรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
    - กำรพัฒนำก ำลังแรงงำนในพ้ืนที่ 
ประเด็นหลักท่ี 3 กำรเสริมสร้ำงพลังทำงสังคม 
    - สร้ำงสังคมที่เข้มแข็งที่แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม โดยสนับสนุนกำรรวมตัว

และดึงพลังของภำคส่วนต่ำง ๆ 
    - กำรรองรับสังคมสูงวัยอย่ำงมีคุณภำพ 
    - สนับสนุนควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐ ภำคเอกชน ภำควิชำกำร ภำคประชำสังคมและ

ภำคประชำชน 
    - ส่งเสริมควำมเสมอภำคทำงเพศและบทบำทของสตรีในกำรสร้ำงสรรค์สังคม 
    - สนับสนุนกำรพัฒนำบนฐำนทุนทำงสังคมและวัฒนธรรม 
    - สนับสนุนกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและสื่อสร้ำงสรรค์ เพ่ือรองรับสังคมยุคดิจิทัล 

3) กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ โครงกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ 
และกำรออกแบบเทคโนโลยี มีเป้ำหมำย 3 ประกำร คือ (1) แก้ปัญหำอย่ำงง่ำยได้ (2) แสดงล ำดับขั้นตอน 
กำรท ำงำน โดยใช้ภำพ และ/หรือสัญลักษณ์และ (3) เขียนโค้ดอย่ำงง่ำยโดยใช้สื่อแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์ผ่ำน 
กำรเล่น โดยก ำหนดกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ให้เด็กอนุบำลเรียนรู้ทักษะและแนวคิดท่ีเป็นพ้ืนฐำน 
ที่ส ำคัญ ผ่ำนกิจกรรมกำรลงมือกระท ำ (Active Learning) กำรเล่น (Play) และกิจกรรมบูรณำกำรภำษำ 
วิทยำศำสตร์ และคณิตศำสตร์โดยเฉพำะกำรปูพ้ืนฐำนแนวคิดและทักษะเกี่ยวกับ แบบรูป กำรแก้ปัญหำ  
กำรใช้ตัวแทน และกำรเรียงล ำดับของสิ่งต่ำง ๆ สอดคล้องกับเป้ำหมำยที่ 3 เพ่ิมขีดควำมสำมำรถของชุมชน
ท้องถิ่นในกำรพัฒนำกำรพ่ึงตนเองและกำรจัดกำรตนเองเพ่ือสร้ำงสังคมคุณภำพ ตัวชี้วัดเป้ำหมำยที่ 3 
ควำมก้ำวหน้ำในกำรพัฒนำจังหวัดในกำรเป็นศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 
     1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 2) 

1) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (ที่เก่ียวข้องโดยตรง) ประเด็นที่ 12 กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 
     (1) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

เป้ำหมำยที่ 1 คนไทยมีกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ ำเป็น
ของโลกศตวรรษที่ 21 สำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ปรับตัว สื่อสำร และท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีประสิทธิผล
เพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 

เป้ำหมำยที่ 2 คนไทยได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพตำมควำมถนัดและควำมสำมำรถของ
พหุปัญญำดีขึ้น 

กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ โครงกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ
และกำรออกแบบเทคโนโลยี สำมำรถท ำให้ผู้เรียนมีคะแนน PISA ด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ 
อันดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศด้ำนกำรศึกษำ และควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
ไทยในระดับสำกลดีขึ้น (GTCI) โดยเฉลี่ยมีคะแนนเพิ่มข้ึน 
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     (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
1) ปฏิรูปกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
2) กำรตระหนักถึงพหุปัญญำของมนุษย์ที่หลำกหลำย 
     แนวทำงกำรพัฒนำ  

- ปฏิรูปกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
- กำรตระหนักถึงพหุปัญญำของมนุษย์ที่หลำกหลำย 

     เป้ำหมำยของแผนย่อย 
- ปฏิรูปกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
- กำรตระหนักถึงพหุปัญญำของมนุษย์ที่หลำกหลำย 

     กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ โครงกำรขับเคลื่อนกำร จัดกำรเรียนรู้
วิทยำกำรค ำนวณและกำรออกแบบเทคโนโลยี ส่งเสริมและพัฒนำทักษะชีวิตให้กับผู้เรียนทุกช่วงวัย เพื่อเป็น
ภูมิคุ้มกันควำมเสี่ยง ในกำรด ำเนินชีวิตทั้งปัจจุบันและอนำคตตำมแนวทำง/กิจกรรมตำมโครงกำรที่หลำกหลำย 
เพ่ือตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยตระหนักถึงพหุปัญญำของมนุษย์ที่หลำกหลำยและ 
มีควำมสมดุล 

2) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (ที่เก่ียวข้องในระดับรอง) ประเด็นที่ 23 กำรวิจัยและพัฒนำ
นวัตกรรม 

     (1) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
เป้ำหมำยที่1 ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงเทคโนโลยี   

และด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงวิทยำศำสตร์ของประเทศเพ่ิมสูงขึ้น 
เป้ำหมำยที่2 มูลค่ำกำรลงทุนวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยใน 

ของประเทศเพ่ิมข้ึน 
กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ โครงกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ

และกำรออกแบบเทคโนโลยี เป็นกิจกรรมที่สร้ำงกระบวนกำรคิดตั้งแต่วันอนุบำล คิดแก้ปัญหำ คิดอย่ำง 
เป็นขั้นตอน เป็นรำกฐำนของกำรสร้ำงนวัตกรรมทำงเทคโนโลยีในระดับชั้นที่สูงขึ้น  

     (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ประกอบด้วย 4 แผนย่อย 
1) กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมด้ำนเศรษฐกิจ 
2) กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมด้ำนสังคม 
3) กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมด้ำนสิ่งแวดล้อม 
4) กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมด้ำนองค์ควำมรู้พ้ืนฐำน 
     แนวทำงกำรพัฒนำ  

- กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมด้ำนเศรษฐกิจ 
- กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมด้ำนสังคม 
- กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมด้ำนสิ่งแวดล้อม 
- กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมด้ำนองค์ควำมรู้พ้ืนฐำน 

     เป้ำหมำยของแผนย่อย 
- กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมด้ำนเศรษฐกิจ 
- กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมด้ำนสังคม 
- กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมด้ำนสิ่งแวดล้อม 
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- กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมด้ำนองค์ควำมรู้พ้ืนฐำน 
     กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ โครงกำรขับเคลื่อนกำร จัดกำรเรียนรู้

วิทยำกำรค ำนวณและกำรออกแบบเทคโนโลยี เป็นกิจกรรมที่สร้ำงกระบวนกำรคิดตั้งแต่วัยอนุบำล  
คิดแก้ปัญหำ คิดอย่ำงเป็นขั้นตอน สนับสนุนกำรวิจัย พัฒนำ และสร้ำงนวัตกรรมทำงเทคโนโลยีในกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ สังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และองค์ควำมรู้พ้ืนฐำน ในอนำคต 
     1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 

1) เรื่องและประเด็นกำรปฏิรูปที่ 5 กำรปฏิรูปกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือตอบสนองกำร
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

2) ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ประเด็นปฏิรูปที่ 5.1 กำรปรับปรุงหลักสูตรพร้อมกระบวนกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน และกำรประเมินเพ่ือพัฒนำกำรเรียนรู้เป็นหลักสูตรสมรรถนะ 

3) กิจกรรม 1 ปรับปรุงหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ...... ระดับประถมศึกษำ ปีที่ 1 – 3  
ให้มุ่งเน้นสมรรถนะหลักท่ีจ ำเป็นส ำหรับผู้เรียน 

     วิธีกำร 
1. พัฒนำกรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียน (core competency) และกำรปรับปรุงหลักสูตร

ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-3 
2. ปรับปรุงกำรตัดสินผลกำรเรียนรู้ในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 – 3 เป็นระบบ s/u    

และกำรรำยงำนพัฒนำกำรของผู้เรียน โดยไม่ตัดเกรด เน้นบันทึกพัฒนำกำรของนักเรียน 
3. จัดให้มีระบบคัดกรองและระบบช่วยเหลือผู้เรียนในสมรรถนะด้ำนกำรอ่ำนออก              

เขียนได้ คิดเลขเป็น 
4. คัดกกรองเด็กท่ีมีควำมต้องกำรพิเศษทุกประเภทเพ่ือให้ควำมช่วยเหลือตำมควำมหมำะสม 

กิจกรรม2 พัฒนำครูในกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก และกำรวัดประเมินผล เพ่ือพัฒนำผู้เรียน รวมทั้งกำร
พัฒนำควำมรู้และสมรรถนะด้ำนเนื้อหำสำระที่สอน ด้ำนศำสตร์กำรสอน ด้ำนกำรใช้สื่อและเทคโนโลยี 
ในกำรเรียนรู้และกำรสอนด้ำนกำรพัฒนำทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 และด้ำนบทบำทของครูในยุคใหม่   

     วธิีกำร 
1. พัฒนำครูให้สำมำรถจัดกำรเรียนรู้เชิงรุกท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียน สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจจำก

กำรมีส่วนร่วมในกระบวนกำรคิด กำรปฏิบัติ กำรน ำควำมรู้ไปใช้ กำรถอดบทเรียน กำรสะท้อนควำมคิด รวมทั้ง
กำรปฏิสัมพันธ์ กำรท ำงำนและกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อ่ืน 

2. พัฒนำครู ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและมีควำมสำมำรถในกำรออกแบบรำยวิชำเพ่ิมเติม 
และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนโดยใช้กระบวนกำรสร้ำงชุมชนกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำวิชำชีพ (PLC: professional  
learning community) 

3. พัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำและศึกษำนิเทศก์ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจสำมำรถก ำกับดูแล
อ ำนวยกำรและให้ค ำแนะน ำหรือช่วยเหลือให้ครูออกแบบรำยวิชำเพ่ิมเติมหรือกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนและ
สำมำรถน ำไปจัดกำรสอนหรือจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน 

กิจกรรม 3 สนับสนุนชุดกำรสอน สื่อ ตัวอย่ำงรำยวิชำเพ่ิมเติม และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนรำยวิชำ
เพ่ิมเติม  
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     วิธีกำร  
1. จัดท ำชุดกำรสอนส ำหรับครู (Teaching package) ซึ่งเป็นกำรรวบรวมสื่อกำรสอน 

อย่ำงมีระบบครบวงจรมีควำมสมบูรณ์เพื่อให้ครูน ำไปใช้สอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพโดยภำยในชุดกำรสอน 
จะมีสื่อและข้อแนะน ำในกำรใช้สื่อนั้น ๆ กับวิธีกำรสอนอย่ำงละเอียดชัดเจนพร้อมที่จะให้ครูน ำไปใช้ได้อย่ำง 
ไม่ยุ่งยำก 

2. จัดท ำชุดกำรสอนส ำหรับครู (Teaching package) เป็นชุดส ำหรับผู้เรียนโดยเฉพำะ  
โดยมีลักษณะเป็นบทเรียนส ำเร็จรูป มีสื่อกำรสอนหลำยประเภทเพ่ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง 

3. จัดท ำตัวอย่ำง “รำยวิชำเพ่ิมเติม” และ “กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน” ให้สถำนศึกษำน ำไปใช้
หรือปรับปรุงเป็นรำยวิชำเพ่ิมเติม หรือกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนของตนเอง 

4. จัดท ำระบบรวบรวมรำยวิชำเพ่ิมเติมและกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนที่มีคุณภำพ และจัดท ำเป็น
ฐำนข้อมูลออนไลน์ (Digital  Resource) เผยแพร่ผ่ำนช่องทำง social  Media เป็นตัวอย่ำงให้ครูและผู้บริหำร
น ำไปใช้ศึกษำ 

กิจกรรม 4 จัดให้มีศูนย์รวบรวมสื่อและเทคโนโลยีกำรศึกษำ 
     วธิีกำร  

1. สรรหำและก ำหนดให้มีศูนย์รวบรวมสื่อและเทคโนโลยีกำรศึกษำท ำหน้ำที่คัดเลือกประเมิน 
จัดระบบและพัฒนำสื่อและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำให้ครูและนักเรียนเลือกให้ได้อย่ำงเหมำะสมกับสถำนกำรณ์
กำรเรียนรู้ 

2. พัฒนำครูให้สำมำรถใช้สื่อและเทคโนโลยีกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
กิจกรรม 5 ปรับปรุงหลักสูตรขั้นพ้ืนฐำนเป็นหลักสูตรฐำนสมรรถนะ (competency  based 

curriculum) 
     วิธีกำร  

1. ก ำหนดสมรรถนะหลักส ำหรับแต่ละชั้นรวมทั้งสมรรถนะด้ำนดิจิทัล (Digital literacy)  
ที่ปรับตำมควำมจ ำเป็นในแต่ละช่วงวัยที่เหมำะสม ตำมยุทธศำสตร์ชำติและเป้ำหมำยคนไทย 4.0 

2. ปรับหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้เป็นหลักสูตรฐำนสมรรถนะที่ชี้ให้เห็นถึงสมรรถนะ
หลักท่ีเป็นจุดเน้นอย่ำงชัดเจนในแต่ละช่วงชั้นและระดับชั้นรวมทั้งให้มีกำรประเมินสมรรถนะและซ่อมเสริม
สมรรถนะที่ผู้เรียนยังไม่บรรลุตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 

กิจกรรม 6 กำรนิเทศติดตำมประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรฐำนสมรรถนะเป็นระยะ 
     วธิีกำร  

1. เก็บรวบรวมข้อมูลปัญหำอุปสรรค และกำรน ำไปใช้ วิเครำะห์ สังเครำะห์ และจัดท ำเป็น
ข้อเสนอเพ่ือกำรปรับปรุงพัฒนำ 

2. ศึกษำวิจัยอย่ำงเป็นระบบทุกระดับกำรศึกษำทั้งด้ำนเนื้อหำ สำระ วิธีกำรจัดกำรเรียน 
กำรสอน กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ของผู้เรียน กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ให้เป็นข้อมูลป้อนกลับ 
เพ่ือกำรพัฒนำปรับปรุงต่อไป 

4) เป้ำหมำยกิจกรรม 
     เป้ำหมำยรวม  

กำรจัดกำรศึกษำทุกระดับใช้หลักสูตรที่เป็นหลักสูตรฐำนสมรรถนะ และแนวทำงกำร จัดกำร
เรียนรู้เชิงรุกและกำรวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนำผู้เรียน  
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     เป้ำหมำยระยะเร่งด่วน  

1) มีกรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่ครอบคลุมกำรสร้ำง คนดี  
มีวินัย ภูมิใจในชำติ เชี่ยวชำญได้ตำมควำมถนัด มีควำมรับผิดชอบ และคุณลักษณะต่ำง ๆ ที่จ ำเป็น ต่อกำร
เรียนรู้กำรท ำงำนและกำรใช้ชีวิต 

2) มีแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก และกำรวัดประเมินผลเพื่อพัฒนำผู้เรียน  
3) มีกรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 - 3 มีแนวทำง กำรปรับ

หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 - 3 ในช่วงเปลี่ยนผ่ำน รวมทั้งมีแนว
ทำงกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก และกำรวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนำผู้เรียน ที่มุ่งเน้นสมรรถนะ และมีควำมเหมำะสม
กับกำรเรียนรู้ในช่วงรอยเชื่อมต่อระหว่ำงปฐมวัยและประถมศึกษำ 

     เป้ำหมำยระยะสั้น  
1) สถำบันหลักสูตรและกำรเรียนรู้แห่งชำติน ำกรอบสมรรถนะหลักไปใช้ในกำรพัฒนำ 

หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้เป็นหลักสูตรฐำนสมรรถนะที่สมบูรณ์  
2) น ำหลักสูตรฐำนสมรรถนะไปใช้ รวมทั้งมีกำรนิเทศ ติดตำมประเมินผล และปรับปรุง 

หลักสูตรฐำนสมรรถนะเป็นระยะ  
     เป้ำหมำยระยะกลำง - ระยะยำว  

ผู้เรียนเกิดสมรรถนะหลักตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
     1.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

1) วัตถุประสงค์ที่ 1.1 เพ่ือวำงรำกฐำนให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรมมีระเบียบวินัย 
ค่ำนิยมท่ีด ีมีจิตสำธำรณะ และมีควำมสุข โดยมีสุขภำวะและสุขภำพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน เป็นคนเก่ง
ที่มีทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถและพัฒนำตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

2) เป้ำหมำยรวมที่ 2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตำม
บรรทัดฐำน ที่ดีของสังคม มีควำมเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีควำมสำมำรถในกำรปรับตัวได้อย่ำงรู้เท่ำทันสถำนกำรณ์ 
มีควำม รับผิดชอบและท ำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภำพกำยและใจที่ดีมีควำมเจริญงอกงำมทำงจิตวิญญำณ 
มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีควำมเป็นไทย 

3) ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
     (3.1) เป้ำหมำยระดับยุทธศำสตร์ที่ 3.คนไทยมีกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกลและ 

มีควำมสำมำรถ 
     (3.2)  แนวทำงกำรพัฒนำที่ 3.2 พัฒนำศักยภำพคนให้มีทักษะควำมรู้และควำมสำมำรถในกำร

ด ำรงชีวิตอย่ำงมีคุณค่ำ 
     (3.3)  แนวทำงกำรพัฒนำที่ 3.3 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 

     1.5 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 
1) นโยบำยควำมม่ันคงแห่งชำติที่ 15 กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมมั่นคงทำงไซเบอร์ 
2) แผนระดับชำติว่ำด้วยควำมม่ันคงแห่งชำติ รองรับนโยบำยที่ 10 เสริมสร้ำงควำมมั่นคง  

ปลอดภัยไซเบอร์ 
3) เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ ประเทศไทยมีควำมมั่นคงปลอดภัยและมีควำมพร้อมในกำรรับมือกับ 

ภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ 
4) ตัวชี้วัด 
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     -  ระดับควำมพร้อมของไทยในกำรป้องกันควำมเสี่ยงจำกกำรโจมตีด้ำนไซเบอร์ ที่สอดคล้อง 
กับหลักสำกล  

     - ระบบป้องกันทำงไซเบอร์ที่มีประสิทธิภำพ สำมำรถปกป้องข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ของรัฐบำล 
ตลอดจนโครงสร้ำงพื้นฐำนส ำคัญด้ำนไซเบอร์ 

5) กลยุทธ์ 
     - พัฒนำขีดควำมสำมำรถ ทั้งองค์กรภำครัฐ ฝ่ำยทหำร พลเรือน และต ำรวจ และ ภำคส่วนต่ำง ๆ 

ภำยในประเทศ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมมั่นคงทำงไซเบอร์ตลอดจนรองรับสังคมดิจิทัล  
     - พัฒนำกรอบควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศและอำเซียนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำ ควำมมั่นคง

ทำงไซเบอร์  
     - พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ องค์ควำมรู้ และควำมตระหนักรู้ถึงควำมส ำคัญของภัยคุกคำม 

ควำมมั่นคงทำงไซเบอร์  
     - ป้องกันภัยคุกคำมด้ำนไซเบอร์และก ำจัดควำมเสี่ยงที่อำจน ำไปสู่สงครำมไซเบอร์  

เพ่ือเสริมสร้ำงควำมปลอดภัยทำงไซเบอร์ โดยบูรณำกำรกำรจัดกำรควำมมั่นคงทำงไซเบอร์ระหว่ำงหน่วยงำน
ภำครัฐ ตลอดจนเสริมสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับทุกภำคส่วน ทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ  

     - พัฒนำกำรบังคับใช้กฎหมำย ระเบียบต่ำง ๆ เพื่อควำมม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ รวมถึง 
พัฒนำเทคโนโลยีส ำหรับงำนสืบสวนและป้องกันอำชญำกรรมไซเบอร์ 

ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ 
     2.1 หลักการและเหตุผล 

จำกสภำพกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สภำพแวดล้อม และควำมรู้ทำง
วิทยำศำสตร์และ เทคโนโลยีที่เจริญก้ำวหน้ำอย่ำงรวดเร็ว ซึ่งปัจจุบันระบบกำรศึกษำทั่วโลกให้ควำมส ำคัญ 
ต่อกำรสอนเทคโนโลยีในโรงเรียน โดยเฉพำะกำรสอนวิทยำกำรค ำนวณที่เป็นกำรพัฒนำให้ผู้เรียนมีทักษะ 
กำรคิดเชิงค ำนวณ กำรแก้ปัญหำอย่ำงเป็นระบบ สำมำรถพัฒนำนวัตกรรมเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
อย่ำงสร้ำงสรรค์  
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 มีโรงเรียนที่จัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้วิทยำกำร
ค ำนวณระดับอนุบำล กำรด ำเนินงำน จ ำนวน 44 โรงเรียน เพ่ือขับเคลื่อนกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ
ในสถำนศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำล เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะของ คนไทย 4.0 สำมำรถสร้ำงนวัตกรรม 
ทำงเทคโนโลยีให้กับประเทศ ตอบสนองวิสัยทัศน์กำรพัฒนำประเทศ สู่ควำมม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน   

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 จึงได้จัดโครงกำร ขับเคลื่อนกำรจัดกำรเรียนรู้
วิทยำกำรค ำนวณและกำรออกแบบเทคโนโลยี เพื่ออบรมครูผู้สอน เพื่อให้ควำมรู้เบื้องต้นและควำมส ำคัญ 
ของวิทยำกำรค ำนวณ กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยง กับหลักสูตรกำรศึกษำ
ปฐมวัย พุทธศักรำช 2560 กิจกรรมพ้ืนฐำนที่น ำไปสู่กำรเรียนรู้วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ กิจกรรมที่ส่งเสริม 
กำรคิดเชิงค ำนวณและกำรเขียนโค้ดระดับอนุบำล และกำรเตรียมพร้อมส ำหรับกำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนรู้
วิทยำกำร ค ำนวณระดับอนุบำลและประถมขึ้น 
     2.2 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ และตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรจัดกำรเรียนรู้ 
วิทยำกำรค ำนวณ  

2. เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับวิทยำกำรคอมพิวเตอร์  
กำรคิดเชิงค ำนวณ และกำรเขียนโค้ดแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์ 
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3. เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้วิทยำกำร
คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกับหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560  

4. เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมสำมำรถวิเครำะห์ตัวอย่ำงกิจกรรมได้  
5. เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมเข้ำใจกำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณระดับอนุบำล 

ด้วยกระบวนกำร PLC 
     2.3 เป้าหมาย 

2.3.1 บุคลำกรทำงกำรศึกษำระดับปฐมวัย 
2.3.2 เด็กปฐมวัยในโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรทุกคน 

     2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
2.4.1 ผลผลิต (Output) 
     1. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำโรงเรียนในโครงกำร  จ ำนวน 120 คน 
     2. คณะวิทยำกร และคณะท ำงำน  จ ำนวน 30 คน 
2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
     1. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดประสบกำรณ์วิทยำกำรค ำนวณ 

และกำรออกแบบเทคโนโลยีระดับปฐมวัย สำมำรถน ำวิธีกำรไปจัดประสบกำรณ์ให้กับนักเรียนระดับปฐมวัย 
ได้อย่ำงมีคุณภำพ 

     2. สพป.มหำสำรคำม เขต 1 มีกำรพัฒนำรูปแบบกำรด ำเนินงำนจัดประสบกำรณ์วิทยำกำร
ค ำนวนและกำรออกแบบเทคโนโลยีระดับปฐมวัยในสถำนศึกษำในโครงกำรเพ่ือเป็นต้นแบบในกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้ให้กับสถำนศึกษำอ่ืนในสังกัด และสังกัดอ่ืน ๆ 
     2.5 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 

2.5.1 เชิงปริมำณ 
     บุคลำกรทำงกำรศึกษำปฐมวัยร้อยละ 100 มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ตระหนักถึงควำมส ำคัญ  

และสำมำรถขับเคลื่อน กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ระดับอนุบำล 
2.5.2 เชิงคุณภำพ 
     บุคลำกรทำงกำรศึกษำปฐมวัยมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ตระหนักถึงควำมส ำคัญ และสำมำรถ

ขับเคลื่อน กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ระดับอนุบำล 
     2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

บุคลำกรทำงกำรศึกษำปฐมวัยมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ตระหนักถึงควำมส ำคัญ และสำมำรถขับเคลื่อนกำร
จัดประสบกำรณ์เรียนรู้วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ระดับอนุบำล 
     2.7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 

2.7.1 บุคลำกรทำงกำรศึกษำระดับปฐมวัย 
2.7.2 เด็กปฐมวัยในโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรทุกคน 

     2.8 ระยะเวลาด าเนินโครงการ กุมภำพันธ์ -กันยำยน2564 
     2.9 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ  155,000 บำท (หนึ่งแสนห้ำหมื่นห้ำพันบำทถ้วน)  
     (ถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 
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2.9.1 กิจกรรมและการด าเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรมและการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ สถานที่ 
1 กิจกรรมที่ 1 

ประชุมวำงแผนกำรด ำเนินงำน 
 

 
กุมภำพันธ์ – มีนำคม 

2564 

นำงสำวทัศนีย์  เศษรักษำ 
นำยตันติกร  ขุนำพรม 

และคณะ 

 

2 กิจกรรมที่ 2 
ประชุมเชิงปฏิบัติกำร กำรจัด
ประสบกำรณ์เรียนรู้วิทยำกำร
คอมพิวเตอร์ระดับอนุบำล ให้กับครูและ
บุคลำกรโรงเรียนในโครงกำร ทบทวน
กำรใช้หลักสูตรและกำรจัดประสบกำรณ์
ส ำหรับเด็กปฐมวัย 
 

 
กุมภำพันธ์ – 

พฤษภำคม 2564 

นำงสำวทัศนีย์  เศษรักษำ 
นำยตันติกร  ขุนำพรม 

และคณะ 

 

3 กิจกรรมที่ 3 
นิเทศ ติดตำมและประเมินผล กำรจัด
ประสบกำรณ์เรียนรู้วิทยำกำร
คอมพิวเตอร์ระดับอนุบำลโรงเรียน 
ในโครงกำร 
 

สิงหำคม-กันยำยน 
2564 

นำงสำวทัศนีย์  เศษรักษำ 
นำยตันติกร  ขุนำพรม 

และคณะ 

 

4 กิจกรรมที่ 4 
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สะท้อนผลกำร
นิเทศ ติดตำมและประเมินผล 
กำรจัดประสบกำรณ์เรียนรู้วิทยำกำร
คอมพิวเตอร์ระดับอนุบำลโรงเรียนใน
โครงกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรเรียนรู้
วิทยำกำรค ำนวณและกำรออกแบบ 
เทคโนโลยี สถำนศึกษำในโครงกำร 
 

กันยำยน 2564 นำงสำวทัศนีย์  เศษรักษำ 
นำยตันติกร  ขุนำพรม 

และคณะ 

 

5 กิจกรรมที่ 5 
สรุป รำยงำน และประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนตำมโครงกำรขับเคลื่อนกำร
จัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณและกำร
ออกแบบเทคโนโลยี สถำนศึกษำใน
โครงกำร 
 

กันยำยน 2564 นำงสำวทัศนีย์  เศษรักษำ 
นำยตันติกร  ขุนำพรม 

และคณะ 
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2.9.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณทั้งสิ้น 155,000 บาท โดยมีรายละเอียดการใช้จ่าย 
ดังนี้  
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก 
งบประมาณ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมที่ 1 
ประชุมวำงแผนกำรด ำเนินงำน 
1.1 ค่ำอำหำรและอำหำรว่ำงใน
กำรประชุมในกำรวำงแผนกำร
ด ำเนินงำน (30x170=5,100) 

  
 

 
 

5,100 

 5,100   

2 กิจกรรมที่ 2 
ประชุมเชิงปฏิบัติกำร กำรจัด
ประสบกำรณ์เรียนรู้วิทยำกำร
คอมพิวเตอร์ระดับอนุบำล ให้กับ
ครูและบุคลำกรโรงเรียนใน
โครงกำร ทบทวนกำรใช้หลักสูตร
และกำรจัดประสบกำรณ์ส ำหรับ
เด็กปฐมวัย 
2.1 ค่ำอำหำรและอำหำรว่ำง ใน
กำรประชุมทีมวิทยำกรและ
คณะท ำงำนกำรประชุมเชิง
ปฏิบัติกำร (20 x 170 = 
3,400) 
2.2 ค่ำอำหำรและอำหำรว่ำง ครู 
บุคลำกรโรงเรียนในโครงกำรและ
คณะวิทยำกร (120 x 170 x 3 
= 61,200) 
2.3 ค่ำตอบแทนวิทยำกร และ
ผู้ช่วยวิทยำกร 
2.4 ค่ำสถำนที่ จ ำนวน 2 วัน 
2.5 ค่ำจัดพิมพ์เอกสำร
ประกอบกำรอบรม (100x50 = 
5,000) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14,400 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,400 
 
 
 

61,200 
 
 

6,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,000 

90,000   
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2.9.2 (ต่อ) 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก 
งบประมาณ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

3 กิจกรรมที่ 3 
นิเทศ ติดตำมและประเมินผล 
กำรจัดประสบกำรณ์เรียนรู้
วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ระดับ
อนุบำลโรงเรียนในโครงกำร 
3.1 ค่ำพำหนะในกำรนิเทศ
ติดตำม (500x25x3=37,500) 
3.2 ค่ำเอกสำรกำรนิเทศ 
(60x40=2,400) 

  
 
 
 
 
 
37,500 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2,400 

39,900   

4 กิจกรรมที่ 4 
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สะท้อน
ผลกำรนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดประสบกำรณ์
เรียนรู้วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ระดับ
อนุบำลโรงเรียนในโครงกำร
ขับเคลื่อนกำรจัดกำรเรียนรู้
วิทยำกำรค ำนวณและกำรออกแบบ
เทคโนโลยี สถำนศึกษำในโครงกำร 
4.1 ค่ำอำหำรและอำหำรว่ำง  
ในกำรประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
สะท้อนผลกำรนิเทศติดตำม 
ผู้บริหำร ครูและบุคลำกร โรงเรียน
ในโครงกำร และคณะกรรมกำร
นิเทศ (100x170=17,000) 
4.2 ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ในกำร
ด ำเนินกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ 
(10x300=3,000) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

17,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,000 

20,000   

5 กิจกรรมที่ 5 
สรุป รำยงำน และประเมินผล 

      

 รวมทั้งสิ้น 14,400 130,200 10,400 155,000   
(ขออนุมัติถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 
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โครงการ “แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
   ด้านวิทยาการค านวณ (Coding และ Computing Science) ระดับประถมศึกษา” 

หน่วยงำนรับผิดชอบ   กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ   สพป.มหำสำรคำม เขต 1 
ผู้ติดต่อประสำนงำน (contact person) 
ชื่อ – นำมสกุล     นำยตันติกร  ขุนำพรม โทรศัพท ์  086-8591657 
ชื่อ – นำมสกุล     นำงสำวทัศนีย์ เศษรักษำ โทรศัพท ์   099-3949799 
โทรสำร      043-723012 E-mail  tantikorn_mkm1@esdc.go.th 
 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
     1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 

1) ยุทธศำสตร์ชำติ    ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
     (1) เป้ำหมำย  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพพร้อมส ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี21 
     (2) ประเด็นยุทธศำสตร์  กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลง                              

ในศตวรรษท่ี 21 
     (3) กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ  เสริมสร้ำงศักยภำพครู ให้สำมำรถจดักำรเรียนรู้

ให้แก่ผู้เรียนได้เต็มตำมศักยภำพ 
     1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 2) 

1) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
     (1) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

เป้ำหมำยที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภำพเพ่ิมขึ้น ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงสมดุลทั้งด้ำนร่ำงกำย
สติปัญญำ คุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีควำมรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักกกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง 
ตลอดชีวิต 

กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม 
เขต 1 พัฒนำผู้เรียนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษำ 
     1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 

1) เรื่อง/ประเด็นกำรปฏิรูป กลไกและระบบกำรผลิต คัดกรอง และพัฒนำผู้ประกอบวิชำชีพ                         
และอำจำรย์ 

3) กิจกรรม กำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนภำษำต่ำงประเทศ และพัฒนำและ                        
เสริมสร้ำงศักยภำพครู  

4) เป้ำหมำยกิจกรรม พัฒนำศักยภำพครูให้มีควำมพร้อมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนสอด                         
รับกับทักษะในศตวรรษที่ 21  
     1.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

1) วัตถุประสงค์ที่ 1.1 เพ่ือวำงรำกฐำนให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม  
มีระเบียบวินัย ค่ำนิยมที  ่ดี มีจิตสำธำรณะ และมีควำมสุข โดยมีสุขภำวะและสุขภำพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น 
ตลอดจน เป็นคนเก่งที่มีทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถและพัฒนำตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 



๒๐๖ 

2) เป้ำหมำยรวมที่ 2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตำม
บรรทัดฐำน ที่ดีของสังคม มีควำมเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีควำมสำมำรถในกำรปรับตัวได้อย่ำงรู้เท่ำทันสถำนกำรณ์ 
มีควำม รับผิดชอบและท ำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภำพกำยและใจที่ดีมีควำมเจริญงอกงำมทำงจิตวิญญำณ  
มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีควำมเป็นไทย 

3) ยุทธศำสตร์ที่ 1.กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
     3.1 เป้ำหมำยระดับยุทธศำสตร์ที่ 3.คนไทยมีกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล 

และมีควำมสำมำรถ 
     3.2 แนวทำงกำรพัฒนำที่ 3.2 พัฒนำศักยภำพคนให้มีทักษะควำมรู้และควำมสำมำรถในกำร

ด ำรงชีวิตอย่ำงมีคุณค่ำ 
     3.3 แนวทำงกำรพัฒนำที่ 3.3 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 

     1.5 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 
1. นโยบำยควำมม่ันคงแห่งชำติที่ 10 เสริมสร้ำงควำมม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ 
2. แผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ รองรับนโยบำยที่ 1 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคง 

ของมนุษย์ 
3. เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ ประชำชนมีควำมสำมัคคี มีควำมปลอดภัยในกำรด ำรงชีวิต 
4. มีส่วนร่วม และมีควำมพร้อมเผชิญปัญหำและรับมือกับภัยคุกคำมและปัญหำด้ำนควำมม่ันคง 
5. ตัวชีว้ัด ระดับกำรมีส่วนร่วมของหน่วยงำนของรัฐ ภำคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กร

ภำคประชำสังคม และประชำชนทั่วไป ในกิจกรรมสนับสนุนงำนด้ำนควำมมั่นคง 
5. กลยุทธ์ พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ โดยเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนควำมม่ันคงให้แก่ผู้บริหำร 

และผู้ที่ปฏิบัติงำน ทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศให้รับรู้ถึงควำมส ำคัญของมิติควำมม่ันคงที่ต้องประสำน
และบูรณำกำรกำรวำงแผนและกำรปฏิบัติงำนที่เก้ือกูลกันอย่ำงเป็นเอกภำพ 
     1.6 แผนระดับท่ี 3 (ระบุชื่อ) 

1. จุดเน้นกระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564  
     จุดเน้นที่ 1 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
     จุดเน้นที่ 3 กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
     จุดเน้นที่ 4 กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
2. นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
     นโยบำยที่ 3 ด้ำนคุณภำพ 3.4 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้เป็นครูยุคใหม่มีศักยภำพ

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรฐำนสมรรถนะ มีทักษะในกำรปฏิบัติหน้ำที่ได้ดี มีควำมรู้ควำมสำมำรถ
ในกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีกำรพัฒนำตนเองทำงวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญำณควำมเป็นครู 
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ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ 
     2.1 หลักการและเหตุผล 

กระทรวงศึกษำธิกำร โดยสถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ได้ด ำเนินกำรจัดท ำ
มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุงพุทธศักรำช 
2560) ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 โดยเพิ่มสำระที่ 4 เทคโนโลยี  
ในเรื่องกำรออกแบบและเทคโนโลยี วิทยำกำรค ำนวณ กำรจัดกำรเรียนรู้ วิทยำกำรค ำนวณ “Coding & 
Computing Science” เป็นกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมผู้เรียนด้ำนกำรพัฒนำทักษะกำรคิดสร้ำงสรรค์  
ผ่ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยที่เน้นกระบวนกำรคิด กำรคิดเชิงค ำนวณ กำรคิดวิเครำะห์
แก้ปัญหำอย่ำงเป็นขั้นตอน และเป็นระบบ มีสื่อทั้งแบบที่เป็นสื่อ Online และแบบ Offline (Unplug) รวมถึง
นวัตกรรมผ่ำนกำรออกแบบและประดิษฐ์หุ่นยนต์ตำมกำรจัดกำรเรียนรู้ แบบ STEM Education ที่เป็นรูปแบบ
หนึ่งของกำรเรียนกำรสอนในแบบ Active Learning เป็นกำรเรียนรู้ ที่เน้นให้เด็กรู้จักกำรประดิษฐ์และกำร
สร้ำงสรรค์นวัตกรรม ด้วยกำรใช้สื่อกำรเรียนรู้ในรูปที่สำมำรถสร้ำงสรรค์ได้ หลำกหลำยรูปแบบ มำประยุกต์ 
เข้ำกับกำรเรียนรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปพร้อม ๆ กัน เนื้อหำในหลักสูตรมุ่งเน้นให้เด็ก 
ได้กล้ำคิด กล้ำทดลอง และรู้จักแก้ไขปัญหำโดยกำรน ำควำมรู้ต่ำง ๆ ในหลำยๆ ด้ำนมำบูรณำกำรเข้ำด้วยกัน 
และน ำมำใช้ในกำรแก้ไขโจทย์ปัญหำต่ำง ๆ ตลอดจนชี้ให้เห็นถึงกำรน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง หรือกำรน ำไป
สร้ำงเป็นเทคโนโลยีต่ำง ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 ได้ตระหนักและเห็นควำมส ำคัญในกำร
จัดกำรเรียนรู้ด้ำนวิทยำกำรค ำนวณ “Coding และ Computing Science” จึงได้จัดท ำโครงกำรยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ ด้ำนวิทยำกำรค ำนวณ “Coding และ Computing 
Science” นี้ขึ้น 
     2.2 วัตถุประสงค์ 

2.2.1 เพ่ือพัฒนำศักยภำพ เพ่ิมพูนควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในมำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตัวชี้วัด และวิธีกำร
จัดกำรเรียนรู้วิชำวิทยำกำรค ำนวณ “Coding & Computing Science” ให้ครูผู้สอนมีควำมพร้อม  
และจัดกำรเรียนรู้ วิชำวิทยำกำรค ำนวณได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

2.2.2 เพ่ือให้ครูผู้สอนในสังกัดพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนกำรคิดเชิงค ำนวณ (Computational 
Thinking) เกิดกระบวนกำรคิดเชิงวิเครำะห์ คิดอย่ำงเป็นระบบด้วยเหตุผลอย่ำงเป็นขั้นตอน  

2.2.3 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำวิทยำศำสตร์ และสร้ำงเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำน
วิทยำกำรค ำนวณ ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
     2.3 เป้าหมาย 

2.3.1 เชิงปริมาณ 
     1. ครูผู้สอนวิทยำกำรค ำนวณ จ ำนวน     160  คน 
     2. คณะท ำงำน  จ ำนวน       21  คน 
2.3.2 เชิงคุณภาพ 
     1. ได้เครือข่ำยแกนน ำผู้บริหำรและครูผู้สอนวิชำวิทยำกำรค ำนวณ 
     2. เขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำได้รูปแบบกำรด ำเนินกิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ 

วิทยำกำรค ำนวณ เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะที่ส ำคัญของผู้เรียน 
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     2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
2.4.1 ผลผลิต (Output) 
     1. ครูผู้สอนวิชำวิทยำกำรค ำนวณมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจสำมำรถจัดกำรเรียนรู้วิชำวิทยำกำรค ำนวณ 
     2. ครูผู้สอนวิชำวิทยำกำรค ำนวณในสังกัดสำมำรถจัดกำรเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพ 
     3. นักเรียนระดับประถมศึกษำทุกคนได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ วิทยำศำสตร์ ด้ำนวิทยำกำร

ค ำนวณ อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
     4. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำวิทยำศำสตร์ สูงขึ้นร้อยละ ๓ 
2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
     1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรให้กับครูผู้สอนวิทยำศำสตร์ วิทยำกำรค ำนวณ ระดับประถมศึกษำ 

จ ำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 2 วัน  
     2. ครูผู้สอนวิชำวิทยำกำรค ำนวณในระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ

สำมำรถจัดกำรเรียนรู้วิชำวิทยำกำรค ำนวณ (Coding & Computing Science) ได้  
     3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนวิทยำกำรค ำนวณ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  

ระดับประถมศึกษำ 2 รุ่น ๆ ละ 2 วัน  
     4. นักเรียนชั้น ป.๑-๖ ทุกคนได้รับกำรพัฒนำทักษะวิทยำศำสตร์ด้ำนวิทยำกำรค ำนวณ 

     2.5 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
2.5.1 เชิงปริมำณ 
     ครูผู้สอนวิทยำกำรค ำนวณ ร้อยละ 80 มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรจัดกำรเรียนรู้ มีควำมพึงพอใจ

ในกำรอบรม  
2.5.2 เชิงคุณภำพ 
     1. ครูผู้สอนวิทยำกำรค ำนวณจัดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมี ประสิทธิภำพ 
     2. นักเรียนทุกคนได้รับกำรพัฒนำศักยภำพทำงวิทยำกำรค ำนวณ “Coding & Computing 

Science” 
     2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

2.6.1 ครูผู้สอนดีเด่นของโรงเรียนได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรจัดกำร                            
เรียนวิทยำกำรค ำนวณเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะที่ส ำคัญของผู้เรียน และส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนสูงขึ้น 

2.6.2 ครูผู้สอนถ่ำยทอดประสบกำรณ์และสังเครำะห์เทคนิคกำรสอน ให้เป็นกำรจัดกำรเรียนรู้
วิทยำกำรค ำนวณเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะที่ส ำคัญของผู้เรียน และมีทักษะในกำรขยำยผลประสบกำรณ์ควำมรู้ 
ไปยังเพื่อนครู 

2.6.3 ผู้บริหำร ครูและศึกษำนิเทศก์มีรูปแบบในกำรนิเทศและมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน                            
ระดับเขตพ้ืนที่ 
     2.7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 

2.7.1 นักเรียนทุกคนได้รับกำรพัฒนำศักยภำพทำงวิทยำกำรค ำนวณ “Coding & Computing 
Science” 

2.7.2 ครูผู้สอนวิทยำกำรค ำนวณจัดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมี ประสิทธิภำพ 
     2.8 ระยะเวลาด าเนินโครงการ   มิถุนำยน 2564 - กันยำยน 2564 
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     2.9 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ   92,800   บาท 

2.9.1 กิจกรรมและการด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรมและการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ สถานที่ 
1 ศึกษำสภำพปัจจุบันและปัญหำ ด้วยวิธีกำร

นิเทศจ ำแนกกลุ่มโรงเรียนตำมศูนย์ ฯ
(กิจกรรมตำมโครงกำรนิเทศบูรณำกำรฯ 
สพป.มหำสำรคำม เขต 1) 

มิถุนำยน  2564 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
และคณะท ำงำน  

 

2 ประชุมปฏิบัติกำรกำรจัดกำรเรียน 
กำรสอนวิทยำกำรค ำนวณ เพ่ือส่งเสริม
สมรรถนะที่ส ำคัญของผู้เรียน (ครูผู้สอน
วิทยำกำรค ำนวณ ศูนย์พัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ อ ำเภอเมือง อ ำเภอกันทรวิชัย) 

กรกฎำคม  2564 ครูผู้สอนวิทยำกำร
ค ำนวณและ

คณะท ำงำน รวม
ผู้เข้ำร่วมประชุม 

 

3 ประชุมปฏิบัติกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
วิทยำกำรค ำนวณ เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะที่
ส ำคัญของผู้เรียน (ครูผู้สอนวิทยำกำร
ค ำนวณ ศูนย์พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
อ ำเภอบรบือ อ ำเภอแกด ำ) 

สิงหำคม  2564 ครูผู้สอนวิทยำกำร
ค ำนวณและ

คณะท ำงำน รวม
ผู้เข้ำร่วมประชุม 

 

4 สรุปผลกำรด ำเนินงำน กันยำยน 2564 ผู้รับผิดชอบโครงกำรฯ  
 

2.9.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณทั้งสิ้น 92,800 บาท โดยมีรายละเอียดการใช้จ่าย ดังนี้  
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก
งบประมาณ 

รวม ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 ประชุมปฏิบัติกำรครูผู้สอน
วิทยำกำรค ำนวณ ของกลุ่มโรงเรียน 
อ ำเภอเมือง อ ำเภอกันทรวิชัย ใน
สังกัด สพป.มหำสำรคำม เขต 1 
ตำมบริบทสภำพปัญหำของโรงเรียน 
กิจกรรม 2 วัน  

   46,400   
 
 
 
 
 

 - ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
  (80 คน x 35 บำท X 4 มือ้) 
- ค่ำอำหำรกลำงวัน 
  (80 คน x 120 บำท x 2 มื้อ) 
- ค่ำตอบแทนวิทยำกร  
  (2 คน x 600 บำท x 5 ชัว่โมง) 
- ค่ำวัสดุ 

 
 
 
 
 

6,000 

 
11,200 

 
19,200 

 
 

 
 
 
 
 
 

10,000 
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2.9.2 (ต่อ) 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก
งบประมาณ 

รวม ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

2 ประชุมปฏิบัติกำรครูผู้สอน
วิทยำกำรค ำนวณ ของกลุ่มโรงเรียน 
อ ำเภอบรบือ อ ำเภอแกด ำ ในสังกัด 
สพป.มหำสำรคำม เขต 1 ตำม
บริบทสภำพปัญหำของโรงเรียน 
กิจกรรม 2 วัน  

   46,400   

 - ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
  (80 คน x 35 บำท x 4 มื้อ) 
- ค่ำอำหำรกลำงวัน 
  (80 คน x 120 บำท x 2 มื้อ) 
- ค่ำตอบแทนวิทยำกร 
  (2 คน x 600 บำท x 5 ชัว่โมง) 
- ค่ำวัสดุ 

 
 
 
 
 

6,000 

 
11,200 

 
19,200 

 
 

 
 
 
 
 
 
10,000 

 
 

  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,000 60,800 20,000 92,800   
(ขออนุมัติถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 
 

2.9.3 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (ไตรมาส) 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2563 
ไตรมาสที่ 
2/2563 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

1. ศึกษำสภำพปัจจุบันและปัญหำ ด้วยวิธีกำรนิเทศ
จ ำแนกกลุ่มโรงเรียนตำมศูนย์ ฯ (กิจกรรมตำม
โครงกำรนิเทศบูรณำกำรฯ สพป.มหำสำรคำม เขต 1) 

- - - -  

2. ประชุมปฏิบัติกำรครูผู้สอนวิทยำกำรค ำนวณ  
ของกลุ่มโรงเรียน อ ำเภอเมือง อ ำเภอกันทรวิชัย  
ในสังกัด สพป.มหำสำรคำม เขต 1 

- - 72,800 10,000  

3. สรุปผลกำรด ำเนินงำน    10,000  
รวม   72,800 20,000 92,800 
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นโยบายที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ 
                 มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

ที ่ ชื่อโครงการ นโยบาย/ตัวชี้วัด งบประมาณ กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 กำรพัฒนำบุคลำกรใน

โรงเรียนที่จัดกำรศึกษำเรียน
รวม ปีกำรศึกษำ 2563 

4 100,900 ส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ /  
ปำรณีย์ 

 

2 ส่งเสริมกำรเข้ำถึงบริกำรทำง
กำรศึกษำ และคงอยู่ในระบบ
กำรศึกษำจนจบกำรศึกษำข้ัน
พ้ืนฐำนตำมหลักสูตรก ำหนด 

4 / 1-3 60,000 ส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ /  
ปำรณีย์ 

 

3 กำรติดตำมและรำยงำนผล
กำรรับนักเรียนให้เป็นไปตำม
นโยบำยและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับกำรรับนักเรียน 
ปีกำรศึกษำ 2563 

4 / 1-3 20,000 ส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ /  
ปำรณีย์, เบ็ญจมำศ 

 

4 ส่งเสริมสภำนักเรียนและ
ประชำธิปไตยในโรงเรียน 

4 / 1-3 35,000 ส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ /  
ปำรณีย์, เบ็ญจมำศ 

 

5 พัฒนำครูแนะแนวเพ่ือส่งเสริม
กำรเรียนต่อสำยอำชีพของ
นักเรียน 

4 / 1-3 25,200 ส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ /  
ปำรณีย์, เบ็ญจมำศ 

 

 รวมงบประมาณ  241,100   
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โครงการ “การพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนที่จัดการศึกษาเรียนรวม ปีการศึกษา 2563” 
หน่วยงำนรับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ  สพป. มหำสำรคำม เขต 1 
ผู้ติดต่อประสำนงำน (contact person) 
ชื่อ – นำมสกุล  นำงปำรณีย์  ศรีแก้ว   โทรศัพท์ 089-2765132 
โทรสำร - E-mail  darunee012511@gmail.com 
ชื่อ – นำมสกุล  นำงเบ็ญจมำศ  เสรีวุฒิชัย โทรศัพท์ 085-7511892 
โทรสำร - E-mail  benjamas_green@hotmail.com 
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
     1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 

1) ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 
 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
     2.1  หลักการและเหตุผล 
 พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ที่แสดง
เจตนำรมณ์ ในกำรยกระดับกำรศึกษำของประชำชนให้สูงขึ้น โดยก ำหนดสิทธิและโอกำสของประชำชนในกำร
ได้รับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนไม่น้อยกว่ำ 12 ปี ที่รัฐต้องจัดโดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย เด็กและเยำวชนพิกำรทุกประเภท
มีสิทธิและโอกำสได้รับกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนเป็นพิเศษ ซึ่งสอดคล้องเชื่อมโยงกับพระรำชบัญญัติกำรจัด
กำรศึกษำส ำหรับคนพิกำร พ.ศ. 2551ที่กล่ำวถึงสิทธิทำงกำรศึกษำของคนพิกำรในกำรได้รับโอกำสและบริ
กำรทำกำรศึกษำในทุกระบบและทุกรูปแบบที่หลำกหลำยอย่ำงมีคุณภำพและด ำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ำง 
มีควำมสุขตำมศักยภำพของแต่ละบุคคล และพระรำชบัญญัติกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับคนพิกำร พ.ศ. 2551 
มำตรำ 5 ที่กล่ำวถึงสิทธิทำงกำรศึกษำของคนพิกำรในกำรได้รับโอกำสและบริกำรทำงกำรศึกษำในทุกระบบ
และทุกรูปแบบที่หลำกหลำยอย่ำงมีคุณภำพและด ำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุขตำมศักยภำพของ 
แต่ละบุคคล และมำตรำ 19 ที่กล่ำวว่ำ ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีหน้ำที่ด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำ 
โดยเฉพำะกำรเรียนร่วม กำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม เพ่ือให้คนพิกำรได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ
ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด ตลอดจนกรอบทิศทำงของแผนกำรศึกษำแห่งชำติฉบับร่ำง(พ.ศ.2560-2574) ซึ่งเป็น
แผนแม่บทส ำหรับหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง อันจะท ำให้สำมำรถขับเคลื่อนแผนไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพที่ได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรน ำแผนสู่กำรปฏิบัติโดยมีจุดมุ่งหมำยที่ส ำคัญของแผน คือกำรมุ่งเน้น
กำรประกันโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำกำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ และกำรศึกษำ
เพ่ือกำรมีงำนท ำและสร้ำงงำนได้ ภำยใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรมและควำมคิดสร้ำงสรรค์ รวมทั้ง มีควำมเป็นพลวัติ ภำยใต้สังคมแห่งปัญญำ สังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
และกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ ในปีงบประมำณ พ.ศ.2560 ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนจึงเน้นกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ โรงเรียนต้นแบบกำรเรียนรวม
ที่เป็นศูนย์ศูนย์บริกำรทำงกำรศึกษำพิเศษ และพัฒนำโรงเรียนที่จัดกำรเรียนรวมให้ได้ตำมมำตรฐำน โดยเน้น
กำรมีส่วนร่วมเพ่ือให้สำมำรถบริกำรนักเรียนพิกำรที่เข้ำเรียนได้อย่ำงมีคุณภำพ 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1  จึงได้จัดท ำโครงกำรพัฒนำบุคลำกร                 
ในโรงเรียนที่จัดกำรศึกษำเรียนรวม ปีกำรศึกษำ 2561 เพ่ือส่งเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้โรงเรียนที่จัดกำร
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เรียนรวม พัฒนำครูบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่เก่ียวข้องให้มีคุณภำพ และสำมำรถปฏิบัติงำนได้ตำมมำตรฐำน
หรือเกณฑ์ท่ีก ำหนด เพื่อให้น ำมำพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับเด็กและเยำวชนพิกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
ทั้งยังเป็นกำรยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำพิเศษให้มีคุณภำพด้ำนกำรบริหำรจัดกำรเรียนร่วมตำม
มำตรฐำนที่ก ำหนด 
     2.2 วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้เด็กพิกำรเรียนรวมได้รับสิทธิและโอกำสที่เท่ำเทียมกันในกำรได้รับกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 
ในรูปแบบที่เหมำะสมอย่ำงเต็มศักยภำพเป็นรำยบุคคล ได้รับบริกำร สื่อ สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเพ่ือเข้ำถึง
บริกำรทำงกำรศึกษำ พัฒนำศักยภำพ ทักษะกำรด ำรงชีวิต และพ้ืนฐำนอำชีพเพ่ือพ่ึงตนเองได้ 
 2. เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้โรงเรียนที่จัดกำรเรียนรวม ในรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่
เหมำะสมกับสภำพควำมพิกำรในแต่ละประเภทให้โรงเรียนทั่วไปที่มีเด็กพิกำรเรียนรวม และพัฒนำโรงเรียนที่
จัดกำรเรียนรวม เพื่อรองรับเด็กพิกำรเข้ำเรียนในโรงเรียนใกล้บ้ำน 
 3. เพ่ือพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะในกำรพัฒนำ
สมรรถภำพเด็กในแต่ละประเภทควำมพิกำรได้อย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ 
     2.3 เป้าหมาย 
 เชิงปริมำณ 
      1. นักเรียนพิกำรเรียนรวมในโรงเรียนที่จัดกำรเรียนรวม จ ำนวน 3,758 คน รวม 170 โรงเรียน                                   
ได้รับสิทธิและโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด 
      2. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในโรงเรียนที่จัดกำรเรียนรวม จ ำนวน 90 คน ได้รับกำรพัฒนำมี
ควำมรู้ สำมำรถด ำเนินกำรคัดกรองนักเรียนนักเรียนได้ถูกต้องและมีประสิทธิภำพ น ำไปสู่กำรจัดกำรเรียนกำร
สอนที่เหมำะสมกับสภำพควำมพิกำร 
      3. โรงเรียนที่จัดกำรเรียนรวม 170 โรงเรียน สำมำรถจัดกำรศึกษำให้กับเด็กพิกำรในรูปแบบที่
เหมำะสม  

เชิงคุณภำพ 
     1. นักเรียนพิกำรเรียนรวมในโรงเรียนที่จัดกำรศึกษำเรียนรวมมีสิทธิและโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำง
ทั่วถึงและมีคุณภำพตำมมำตรฐำน 
      2. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในโรงเรียนที่จัดกำรศึกษำเรียนรวมมีควำมรู้ควำมสำมำรถ 
และทักษะในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เหมำะสมกับสภำพควำมพิกำร 
      3. โรงเรียนที่จัดกำรเรียนรวม สำมำรถจัดกำรศึกษำรองรับเด็กพิกำรเข้ำเรียนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
     2.4 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 

2.4.1 เชิงปริมาณ 
           1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนพิกำรเรียนรวมในโรงเรียนที่จัดกำรเรียนรวมได้รับสิทธิและโอกำส
ทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงในกำรจัดสรรงบประมำณ 
      2. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในโรงเรียนที่จัดกำรเรียนรวมได้รับกำรพัฒนำ
ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถและทักษะในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
      3. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนที่จัดกำรเรียนรวมสำมำรถจัดกำรศึกษำให้กับเด็กพิกำรในรูปแบบที่
เหมำะสมและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับโรงเรียนใกล้เคียงที่รับเด็กพิกำรเข้ำเรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
      4. ร้อยละ 100 ของผู้เข้ำอบรมสัมมนำมีควำมพึงพอใจ 
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2.4.2 เชิงคุณภาพ 
           1. นักเรียนพิกำรเรียนรวมในโรงเรียนที่จัดกำรศึกษำเรียนรวมมีสิทธิและโอกำสทำงกำรศึกษำ
อย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพตำมมำตรฐำน 

     2. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในโรงเรียนที่จัดกำรศึกษำเรียนรวมมีควำมรู้ควำมสำมำรถ 
และทักษะในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เหมำะสมกับสภำพควำมพิกำร 
      3. โรงเรียนที่จัดกำรเรียนรวม สำมำรถจัดกำรศึกษำรองรับเด็กพิกำรเข้ำเรียนได้อย่ำง 
มีประสิทธิภำพ 
     2.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนพิกำรในวัยเรียนทุกคนมีสิทธิ โอกำสและควำมเสมอภำคในกำรเข้ำรับกำรศึกษำร่วมกับเด็ก
ทั่วไป และได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพเป็นรำยบุคคลฃ 
 2. โรงเรียนที่จัดกำรเรียนร่วมมีควำมเข้มแข็งในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เหมำะสมกับสภำพ           
ควำมพิกำรในแต่ละประเภทสำมำรถจัดกำรศึกษำให้กับเด็กพิกำร 
 3. ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำมรู้ ควำมสำมำรถและทักษะในกำรจัดกำรศึกษำ
ส ำหรับนักเรียนพิกำรเรียนรวม 
     2.6 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 

1. นักเรียนพิกำรเรียนรวม จ ำนวน 3,758 คน  
 2. โรงเรียนที่จัดกำรเรียนรวม รวม 170 โรงเรียน                                    
 3. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในโรงเรียนที่จัดกำรเรียนรวม จ ำนวน 90 คน  
     2.7  ระยะเวลาด าเนินโครงการ   1 ตุลำคม  2563  - 30  กนัยำยน 2564 
     2.8 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ  100,900 บาท 
2.8.1 กิจกรรมและการด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ สถานที่ 

1 จัดอบรมผู้คัดกรองคนพิกำรทำงกำรศึกษำ  เพ่ือพัฒนำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำในโรงเรียนทั่วไปที่จัดกำรศึกษำเรียนรวมให้มีควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจ ทักษะ และน ำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เพื่อพัฒนำ
สมรรถภำพเด็กพิกำรเรียนรวมในแต่ละประเภทควำมพิกำรได้อย่ำง
เหมำะสมและมีประสิทธิภำพโดยมีกลุ่มเป้ำหมำยเป็นโรงเรียนทั่วไปที่จัด
กำรศึกษำเรียนรวม 170 โรงเรียน 

 
มีนำคม 

- 
พฤษภำคม 
 2564 

 
กลุ่มส่งเสริม 
กำรจัดกำร

ศึกษำ 

 

2 จัดอบรมพัฒนำศักยภำพพ่ีเลี้ยงเด็กพิกำรที่ปฏิบัติงำนในโรงเรียนทั่วไปที่
จัดกำรเรียนรวม ในสังกัด สพป.มหำสำรคำม เขต 1 ให้มีควำมรู้ควำม
เข้ำใจในบทบำทหน้ำที่ และมีทักษะน ำไปใช้ปฏิบัติงำนเป็นผู้ช่วยครูใน
กำรกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน และดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียน 
เพ่ือพัฒนำสมรรถภำพเด็กพิกำรเรียนรวมในแต่ละประเภทควำมพิกำรได้
อย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ 

 
มิถุนำยน 

– 
กรกฎำคม 
2564 

 
กลุ่มส่งเสริม 
กำรจัดกำร

ศึกษำ 
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2.8.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณทั้งสิ้น 100,900 บาท โดยมีรายละเอียดการใช้จ่าย 
ดังนี้  

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม งบประมาณ  

1 จัดอบรมผู้คัดกรองคนพิกำรทำง
กำรศึกษำ 

   78,900 
 

  

ค่ำอำหำรกลำงวัน 
 (100 คน x 120บำท x 3มื้อ) 

 36,000 
 

    

ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
 (100 คน x 35บำท x 6มื้อ) 

 21,000 
 

    

ค่ำตอบแทนวิทยำกร 
 (600บำท x 6ชม. X 5คน) 

14,400 
 

     

ค่ำวัสดุโครงกำร   5,000    
ค่ำจัดท ำวุฒิบัตร (100 แผ่น)  1,500     
สรุปรำยงำนผลด ำเนินงำน  1,000     

2 จัดอบรมพัฒนำพี่เลี้ยงเด็กพิกำร     22,000   
ค่ำอำหำรกลำงวัน 
 (60คน x 120บำท) 

 7,200     

ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
(60คน x 35คน x 2มื้อ) 

 4,800     

ค่ำตอบแทนวิทยำกร  
(600 บำท x 5 ชม. X 2คน) 

6,000      

ค่ำวัสดุโครงกำร   3,000    
สรุปรำยงำนผลด ำเนินงำน  1,000     

 รวมทั้งสิ้น 20,400 72,500 8,000 100,900   
(ขออนุมัติถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 
 
2.8.3 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (ไตรมาส) 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 1 

1/2564 
ไตรมาสที ่2 
2/2564 

ไตรมาสที่ 3 
3/2564 

ไตรมาสที ่4 
4/2564 

1. กำรจัดอบรมพัฒนำพ่ีเลี้ยงเด็กพิกำร      
2. กำรจัดอบรมผู้ด ำเนินกำรคัดกรองคน
พิกำรทำงกำรศึกษำ   
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โครงการ “ส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และคงอยู่ในระบบการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
      ตามหลักสูตรก าหนด” 
หน่วยงำนรับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ   สพป. มหำสำรคำม เขต 1 
ผู้ติดต่อประสำนงำน (contact person) 
ชื่อ – นำมสกุล   นำงปำรณีย์    ศรีแก้ว โทรศัพท ์089-2764132 
โทรสำร - E-mail  darunee012511@gmail.com 
ชื่อ – นำมสกุล  นำงเบ็ญจมำศ  เสรีวุฒิชัย โทรศัพท์ 085-7511892 
โทรสำร - E-mail  benjamas_green@hotmail.com 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
     1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 

1) ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 
 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
     2.1  หลักการและเหตุผล 
 พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ .ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 แสดงถึง
เจตนำรมณ์ในกำรยกระดับกำรศึกษำของประชำชนให้สูงขึ้น โดยก ำหนดสิทธิและโอกำสของประชำชนในกำร
ได้รับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนไม่น้อยกว่ำ 12 ปี ที่รัฐต้องจัดให้โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย เด็กและเยำวชนพิกำรทุกคนมี
สิทธิและโอกำสได้รับกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนเป็นพิเศษ มุ่งให้ครูผู้สอนจัดกำรศึกษำโดยยึดผู้เรียนเป็นส ำคัญกำรจัด
กำรศึกษำต้องยึดหลักว่ำผู้เรียนทุกคนมีควำมสำมำรถเรียนรู้และพัฒนำตนเองได้ และถือว่ำผู้เรียนมีควำมส ำคัญ
ที่สุด ดังนั้น กำรจัดกำรศึกษำควรตอบสนองควำมต้องกำรและค่ำนิยมของผู้ปกครองและชุมชนมำกที่สุด ครู
และผู้ปกครองต่ำงมีควำมส ำคัญในกำรจัดกำรให้แก่เด็กเนื่องจำกทั้งสองกลุ่มต่ำงอยู่ใกล้นักเรียนมำกที่รับรู้
ปัญหำและควำมต้องกำรได้ดีที่สุด กำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม ท ำให้เกิดควำมรู้สึกรับผิดชอบร่วมกัน ทุกคนเป็น
ส่วนหนึ่งขององค์กร มีกำรท ำงำนควบคุมกำรท ำงำนกันเองเป็นกำรแบ่งเบำภำระของผู้บริหำรให้ลดลงท ำให้
ฝ่ำยบริหำรท ำหน้ำที่บริหำรได้อย่ำงเต็มที่ ท ำให้ผลงำนดีขึ้น มีคุณภำพสูงขึ้น แสดงถึงกำรบริหำรที่มี
ประสิทธิภำพ ท ำให้เกิดควำมร่วมมือรวมพลังสำมัคคี  
 กำรปฏิรูปกำรศึกษำตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 และพระรำชบัญญัติ
กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  ตำมมำตรำ 9 (6) กำรมีส่วนร่วมของ
บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชำชีพ สถำบัน
ศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันสังคมอ่ืน ซึ่งค ำว่ำ “เครือข่ำย” ได้ถูกมำใช้เป็นลำยลักษณ์อักษร
เพ่ือที่จะให้เกิดกลไกลควำมร่วมมือในกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกันระหว่ำงผู้ปกครองกับสถำนศึกษำ กำร
สร้ำงเครือข่ำยผู้ปกครองเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเป็นอีกวิธีกำรหนึ่งที่ท ำให้เด็กและเยำวชนได้รับกำรศึกษำ
ภำคบังคับและกำรศึกษำ ขั้นพ้ืนฐำน 15 ปี อย่ำงทั่วถึง โดยอำศัยควำมร่วมมือและกำรสนับสนุนจำกทุกภำค
ส่วนในกำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำ และท ำแผนกำรบริหำรให้ครอบคลุม ทั่วถึง และลดอัตรำกำรออกกลำงคัน 
และเด็กตกหล่นไม่ได้รับกำรศึกษำได้ 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของนโยบำย
ทำงกำรศึกษำ โดยเฉพำะกำรสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำเป็นล ำดับต้นของภำรกิจของหน่วยงำน จึงได้จัดท ำ
โครงกำรส่งเสริมกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำ และคงอยู่ในระบบกำรศึกษำจนจบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนตำม
หลักสูตรก ำหนด  

mailto:darunee012511@gmail.com
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     2.2 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 มีฐำนข้อมูลประชำกร                
วัยเรียน 3 - 15 ปี ในเขตพ้ืนที่ควำมรับผิดชอบ ใช้เป็นเครื่องมือในกำรวำงแผนจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
 2. เพื่อศึกษำปัญหำและสำเหตุกำรออกกลำงคันของนักเรียน  
 3. เพ่ือศึกษำรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำทำงเลือกเพ่ือช่วยเหลือประชำกรวัยเรียนให้ได้รับกำรศึกษำ            
ขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงท่ัวถึง 
 4. เพ่ือสร้ำงควำมเข็มแข็งเครือข่ำยผู้ปกครอง และสถำนศึกษำในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ                 
แบบมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน 
 5. เพ่ือสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงบ้ำน และสถำนศึกษำในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน และ
กิจกรรมต่ำง ๆ ที่ด ำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณี และละเว้นอบำยมุขทั้งปวงกับเพ่ือส่งเสริมควำมสำมัค คี
ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกัน และกันแบบมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน 
     2.3 เป้าหมาย 
 กำรจัดท ำฐำนข้อมูลประชำกรวัยเรียน 3 – 15  ปี ในเขตพ้ืนที่ควำมรับผิดชอบ (School age 
population MHK 1) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรกำรศึกษำ ให้มีข้อมูลนักเรียนที่มีแนวโน้มออก
กลำงคัน และออกกลำงคัน รำยบุคคล รำยพ้ืนที่ โดยเชื่อมโยงกับฐำนข้อมูลประชำกรวัยเรียน ของ สพป.
มหำสำรคำม เขต 1 
 2.3.1. เป้ำหมำยเชิงปริมำณ ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องจ ำนวน 197 คน ด ำเนินกำรจัดท ำฐำนข้อมูล
ประชำกรวัยเรียน 3 - 15 ปี ในเขตพ้ืนที่ควำมรับผิดชอบรำยหมู่บ้ำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ได้ข้อมูล
ประชำกรวัยเรียนตำม ทร.14 รำยบุคคล  ประมำณ 42,118 คน อยู่ในระบบฐำนข้อมูล อัตรำกำรออก
กลำงคันลดลง และประชำกรวัยเรียนที่ออกกลำงคันกลับเข้ำศึกษำในรูปแบบต่ำง ๆ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 
  2.3.2. เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ สพป.มหำสำรคำม เขต 1 สำมำรถสร้ำงควำมเท่ำเทียมกันในกำรได้รับ
โอกำสทำงกำรศึกษำ และใช้ทรัพยำกรให้เกิดประโยชน์สูงสุดในกำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพ  ประชำกรวัย
เรียนได้รับกำรยกระดับควำมรู้ให้สูงขึ้น และได้รับกำรตอบสนองควำมแตกต่ำงและควำมจ ำเป็นของผู้เรียนใน
ลักษณะ เป็นกำรศึกษำท่ีเปิดให้สังคมได้เข้ำมำมีส่วนร่วม 
     2.4 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 

2.4.1 เชิงปริมาณ 
     1. ร้อยละผู้เรียนต่อประชำกรวัยเรียนได้รับกำรศึกษำเพ่ิมข้ึน   

        2. ร้อยละ 100 ของผู้จบกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนตำมเวลำ 
      3. ร้อยละ 100 ของผู้ปกครองมีควำมพึงพอใจ 
      4. ร้อยละ 90 ของผู้ด้อยโอกำสมีคุณภำพตำมหลักสูตร 
      5. อัตรำกำรออกกลำงคันลดลง 
      6. อัตรำกำรเรียนต่อของผู้จบชั้น ม.3 สูงสุด 

2.4.2  เชิงคุณภาพ 
           สพป.มหำสำรคำม เขต 1 สำมำรถสร้ำงควำมเท่ำเทียมกันในกำรได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำ และ                  
ใช้ทรัพยำกรให้เกิดประโยชน์สูงสุดในกำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพ ประชำกรวัยเรียนได้รับกำรยกระดับควำมรู้
ให้สูงขึ้น และได้รับกำรตอบสนองควำมแตกต่ำงและควำมจ ำเป็นของผู้เรียนในลักษณะเป็นกำรศึกษำที่เปิดให้
สังคมได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
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     2.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. สพป.มหำสำรคำม เขต 1 มีฐำนข้อมูลประชำกรวัยเรียน 3–15 ปี (School age population 

MHK 1) เป็นเครื่องมือในกำรวำงแผนจัดกำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 2. สพป.มหำสำรคำม เขต 1  มีข้อมูลจ ำนวนนักเรียนที่จะมำเข้ำรับบริกำร เด็กออกกลำงคัน  และ 
เด็กตกหล่นได้อย่ำงชัดเจน 
 3. โรงเรียน 196 โรงเรียน ได้รับแนวทำงในกำรด ำเนินงำนช่วยเหลือนักเรียนที่ออกกลำงคัน  และ                
มีแนวโน้มจะออกกลำงคัน ร่วมกับ “ครูคุ้ม” ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 4. ผู้บริหำรโรงเรียน 197 คน ครูผู้สอน 1,455 คน และครูคุ้ม 1,970 คน  ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรให้ควำมร่วมมือและสนับสนุนกำรศึกษำทำงเลือกด้วยรูปแบบวิธีกำรที่หลำกหลำยเพิ่ม
มำกขึ้น 
 5. ประชำชนในพื้นท่ีได้รับทรำบ และมีส่วนร่วมในกำรให้นักเรียนได้รับกำรตอบสนอง                      
ควำมแตกต่ำงและควำมจ ำเป็นของผู้เรียน ในลักษณะเป็นกำรศึกษำที่เปิดให้สังคมได้เข้ำมำมีส่วนร่วม 
 6. ฐำนข้อมูลประชำกรวัย 3 – 15 ปี (School age population MHK 1) ท ำให้ สพป.มหำสำรคำม 
เขต 1 สำมำรถสร้ำงควำมเท่ำเทียมกันในกำรรับโอกำสทำงกำรศึกษำได้ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด และ                                   
ใช้ทรัพยำกรให้เกิดประโยชน์สูงสุดในกำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพ 
 7. โรงเรียนได้รับกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำจำกทุกภำคส่วน ส่งผลให้นักเรียน
มีคุณลักษณ์ที่พึงประสงค์ตำมที่ต้องกำร และนักเรียนได้รับกำรดูแลช่วยเหลือเอำใจใส่ในด้ำนพฤติกรรม                      
ที่ไม่พึงประสงค์ ท ำให้ลดปัญหำทำงสังคม 
     2.6 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
 1. ประชำกรวัยเรียน ช่วงอำยุ 3 - 15 ป ีทุกคน  
 2. โรงเรียนที่จัดกำรศึกษำภำคบังคับ 196 โรงเรียน   
 3. นักเรียนที่ออกกลำงคันหรือมีแนวโน้มออกกลำงคัน และผู้ด้อยโอกำสทำงกำรศึกษำทุกคน 
     2.7 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ตุลำคม  2563  - 30  กันยำยน 2564 
     2.8 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ  60,000  บาท 
2.8.1 กิจกรรมและการด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ สถานที ่

1 จัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้ในกำรประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรจัดท ำฐำนข้อมูลประชำกรวัยเรียน 3–15 ปี 
รำยบุคคล 

กุมภำพันธ์ 2564 สพป.มค.เขต 1  

2 แต่งตั้งคณะท ำงำนวิเครำะห์ข้อมูลประชำกรวัยเรียน และ
ด ำเนินกำรจัดท ำฐำนข้อมูลประชำกรวัยเรียน 3 - 15 ป ี

มีนำคม -พฤษภำคม 
2564 

สพป.มค.เขต 1  

3 น ำเสนอระบบฐำนข้อมูลประชำกรวัยเรียน สพป.
มหำสำรคำม เขต 1 รำยบุคคล รำยหมู่บ้ำน เพ่ือใช้ในกำร
วำงแผนและบริหำรจัดกำรศึกษำ ของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

พฤษภำคม 2564 สพป.มค.เขต 1  
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2.8.1 กิจกรรมและการด าเนินการ (ต่อ) 

ที ่ กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ สถานที ่

4 ส ำรวจข้อมูลนักเรียนที่มีแนวโน้มออกกลำงคัน และออก
กลำงคันรำยบุคคล รำยพื้นที่ โดยเชื่อมโยงกับฐำนข้อมูล
ประชำกรวัยเรียน ของ สพป.มหำสำรคำม เขต 1 

มิถุนำยน 2564  สพป.มค.เขต 1  

5 จัดท ำบันทึกควำมตกลงกำรช่วยเหลือนักเรียนที่ออก
กลำงคัน และไม่สำมำรถเข้ำสู่ระบบกำรศึกษำในระบบได้ 

มิถุนำยน 2564 สพป.มค.เขต 1  

6 คัดแยกนักเรียนที่ไม่สำมำรถน ำเข้ำสู่ระบบสถำนศึกษำได้ 
เพ่ือให้กำรช่วยเหลือตำมกรณี 

กรกฎำคม 2564 สพป.มค.เขต 1  

7 น ำเสนอผลกำรส ำรวจข้อมูลฯ และสรุปผลกำรด ำเนินงำน สิงหำคม 2564 สพป.มค.เขต 1  
 

2.8.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณทั้งสิ้น 60,000 บาท โดยมีรายละเอียดการใช้จ่าย ดังนี้  
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรวิเครำะห์
โครงสร้ำงโปรแกรมเพ่ือจัดท ำ
ฐำนข้อมูลประชำกรวัยเรียน 
3 – 15 ปี   

 5,000  5,000   

2 จัดท ำ School age 
population MHK 1 

 35,000  35,000   

3 ประชุมกรอกข้อมูลโปรแกรมเพ่ือ
ควบคุม (Monitor) นักเรียนที่มี
แนวโน้มออกกลำงคันและออก
กลำงคันเทียบกับพ้ืนที่               
โดยเชื่อมโยงกับประชำกรวัย
เรียน  เพ่ือศึกษำวิเครำะห์ 

 15,000  15,000   

4 ค่ำวัสดุโครงกำร  
(กระดำษต่อเนื่อง Print Out 
Data) 

  5,000 5,000   

5 สรุปรำยงำนผลด ำเนินงำน       
 รวมทั้งสิ้น  55,000 5,000 60,000   

(ขออนุมัติถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 
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2.8.3 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (ไตรมาส) 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 1 

1/2564 
ไตรมาสที ่2 
2/2564 

ไตรมาสที่ 3 
3/2564 

ไตรมาสที ่4 
4/2564 

1.  ประชุมเชิงปฏิบัติกำรวิเครำะห์
โครงสร้ำงโปรแกรม เพ่ือจัดท ำ
ฐำนข้อมูลประชำกร                    
วัยเรียน 3–15 ป ี

     

2. จัดท ำ School age 
population MHK 1 

     

3. ประชุมกรอกข้อมูลโปรแกรม
เพ่ือควบคุม (Monitor) นักเรียนที่
มีแนวโน้มออกกลำงคัน  และออก
กลำงคันเทียบกับพ้ืนที่โดยเชื่อมโยง                 
กับประชำกร 
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โครงการ “การติดตามและรายงานผลการรับนักเรียนให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติ 
             เกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563” 
หน่วยงำนรับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ  สพป. มหำสำรคำม เขต 1 
ผู้ติดต่อประสำนงำน (contact person) 
ชื่อ – นำมสกุล   นำงปำรณีย์    ศรีแก้ว โทรศัพท ์089-2764132 
โทรสำร - E-mail  darunee012511@gmail.com 
ชื่อ – นำมสกุล  นำงเบ็ญจมำศ  เสรีวุฒิชัย โทรศัพท์ 085-7511892 
โทรสำร - E-mail  benjamas_green@hotmail.com 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
     1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 

1) ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 
 

ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ 
     2.1  หลักการและเหตุผล 
 ในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน สอดคล้องกับ
นโยบำยด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต ซึ่งรัฐบำลได้ให้ควำมส ำคัญในเรื่องเกี่ยวกับกำรให้หลักประกัน           
ขั้นพ้ืนฐำน ชองบริกำรสำธำรณะภำยใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ กำรพัฒนำคนและสังคมให้มีคุณภำพ 
กำรมีสภำพแวดล้อม ที่น ำไปสู่กำรมีคุณภำพชีวิตที่ดี มีควำมมั่นคงในชีวิตและประชำชนมีควำมสุข ได้ก ำหนดให้มี
นโยบำยกำรศึกษำในกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของคนไทยอย่ำงมีบูรณำกำรและสอดคล้องกัน  
ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษำ ทั้งในและนอกระบบกำรศึกษำ จำกนโยบำยดังกล่ำว ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้ก ำหนดนโยบำยและวำงกรอบมำตรกำร เพ่ือน ำไปสู่ควำมส ำเร็จตำม
นโยบำยรัฐบำล โดยแปลงนโยบำยเป็นกลยุทธ์และใช้กลยุทธ์ทั้งหมดเป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนในแต่ละ
นโยบำยและตัวชี้วัดผลผลิตไว้อย่ำงชัดเจนในกลยุทธ์ที่ 1 รว่มมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภำคเอกชน 
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำให้สอดคล้องกับบริบทพื้นท่ี เพ่ือเพ่ิมโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำนให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกำสในกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ ประชำกรวัยเรียนได้เรียน
จนจบกำรศึกษำภำคบังคับ      
     2.2 วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรกำรรับนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2564 บรรลุวัตถุประสงค์ตำมเป้ำหมำยของ
ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ            
มหำสำรคำม เขต 1 เกี่ยวกับนโยบำยและแนวปฏิบัติกำรรับนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2564 
 2.1 ผลผลิต (Out Put) 
      1. เพื่อส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนได้เข้ำเรียนในโรงเรียนทุกคน 
      2. สนับสนุนให้เด็กระดับปฐมวัยได้เข้ำรับกำรศึกษำตำมควำมเหมำะสม 
      3. ประกันโอกำสเด็กท่ีอยู่ในเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับได้เข้ำรับกำรศึกษำครบทุกคน 
      4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กพิกำรและผู้ด้อยโอกำสได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง และ                        
ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเต็มตำมศักยภำพ 
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2.2 ผลลัพธ์ (Out Come) 
     เพ่ือให้เด็กวัยเรียนได้เข้ำเรียนและได้รับกำรศึกษำจนจบกำรศึกษำภำคบังคับ ตำมศักยภำพและ

ควำมเหมำะสม สำมำรถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข มีจิตส ำนึกท่ีดี และเป็นก ำลังส ำคัญในกำรพัฒนำ
ประเทศชำติต่อไป 
     2.3 เป้าหมาย 

ด้ำนปริมำณ 
     ประชำกรวัยเรียน อำยุระหว่ำง 3 – 15 ปี ได้รับกำรศึกษำจนจบกำรศึกษำภำคบังคับ 

ร้อยละ 100   
          ด้ำนคุณภำพ 
      เด็กสำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้ และมีกำรศึกษำตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรศึกษำภำคบังคับ  
มีควำมรู้คู่คุณธรรม มีกำรพัฒนำทำงปัญญำและอำรมณ์ 
     2.4 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
  2.5.1 เชิงปริมาณ 
      1. ประชำกรวัยเรียนได้รับกำรศึกษำภำคบังคับอย่ำงทั่วถึงร้อยละ 100 
      2. ผู้รับผิดชอบกำรรับนักเรียนของโรงเรียนทุกคน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกระบวนกำรกรอกข้อมูล                   
กำรรับนักเรียน ตำมระบบทำงเว็บไซต์ 

2.5.2 เชิงคุณภาพ 
    ประชำกรวัยเรียนอำยุระหว่ำง 6 – 15 ปี ได้เข้ำเรียนครบทุกคน และมีคุณภำพตำมมำตรฐำน

กำรศึกษำ 
     2.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เด็กได้เข้ำเรียนในโรงเรียนที่มีคุณภำพด้วยกระบวนกำรรับนักเรียนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้                  
เป็นธรรม และเสมอภำค 
 2. เด็กท่ีอยู่ในเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับได้เข้ำรับกำรศึกษำภำคบังคับทุกคน เด็กพิกำร  ได้รับ
กำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง และได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเต็มศักยภำพ 
 3. เด็กท่ีมีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนต่ำงๆ ได้รับกำรศึกษำที่เหมำะสมและได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเต็มตำม
ศักยภำพ 
 4. เด็กได้รับกำรศึกษำตำมควำมถนัด ควำมสนใจ และเต็มตำมศักยภำพ 
     2.6 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 

1. ประชำกรวัยเรียนอำยุระหว่ำง 6 – 15 ปี ได้เข้ำเรียนครบทุกคน 
 2. ผู้รับผิดชอบกำรรับนักเรียนของโรงเรียนทุกคน 
 3. โรงเรียน 196 โรงเรียน ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1  
     2.7 ระยะเวลาด าเนินโครงการ   ตุลำคม 2563 - กนัยำยน  2564 
     2.8  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ 20,000 บาท 
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2.8.1 กิจกรรมและการด าเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรมและการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ สถานที่ 
1 ประชุมคณะกรรมกำรรับนักเรียน และ

คณะท ำงำนกำรรับนักเรียน ปีกำรศึกษำ 
2564 ของ สพป.มหำสำรคำม เขต 1 

มกรำคม 2564 สพป.มค.เขต 1  

2 โรงเรียนรำยงำนผลกำรรับนักเรียน ปี
กำรศึกษำ 2563 ในระบบรำยงำนผล
กำรรับนักเรียนทำงเว็บไซต์ ของ สพฐ. 

มีนำคม – เมษำยน 
2564 

โรงเรียนทุกโรง  

3 กำรติดตำม ตรวจสอบ กำรรำยงำน
ข้อมูลกำรรับนักเรียนของโรงเรียน ทำง
เว็บไซต์ ของ สพฐ. 

มีนำคม – เมษำยน 
2564 

สพป.มค.เขต 1  

4 สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร มิถุนำยน 2564 สพป.มค.เขต 1  
 

2.8.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณทั้งสิ้น 20,000 บาท โดยมีรายละเอียดการใช้จ่าย ดังนี้  
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 จัดประชุมคณะกรรมกำรรับ
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ, 
คณะท ำงำนกำรรับนักเรียน 
(ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
50 คน x 35บำท) 

 1,800  1,800 
 

  

2 - กำรติดตำม ตรวจสอบ กำร
รำยงำนข้อมูลผลกำรรับนักเรียน
ทำงเว็บไซต์ 
- กำรติดตำมนักเรียนด้อยโอกำสที่
ออกกลำงคันหรือมีแนวโน้มออก
กลำงคัน ของโรงเรียนในสังกัด รวม 
196 โรงเรียน 
- ค่ำเบี้ยเลี้ยง(240บำทx11คน x 
5 วัน)   

 13,200  13,200   

3 ค่ำวัสดุ (กระดำษต่อเนื่อง)  5,000  5,000   
รวมทั้งสิ้น  20,000  20,000   

(ขออนุมัติถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 
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2.8.3 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (ไตรมาส) 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 1 

1/2564 
ไตรมาสที่ 2 
2/2564 

ไตรมาสที่ 3 
3/2564 

ไตรมาสที่ 4 
4/256X 

1. ประชุมคณะกรรมกำรรับ
นักเรียน และคณะท ำงำนกำรรับ
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

 
      

 

2. ติดตำมกำรรำยงำนข้อมูลผล-
กำรรับนักเรียนในระบบรำยงำน
ทำงเว็บไซต์ 

 
           

 

3. ติดตำมนักเรียนด้อยโอกำสที่
ออกกลำงคันหรือมีแนวโน้มออก
กลำงคัน 
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โครงการ “ส่งเสริมสภานักเรียนและประชาธิปไตยในโรงเรียน” 
หน่วยงำนรับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ  สพป. มหำสำรคำม เขต 1 
ผู้ติดต่อประสำนงำน (contact person) 
ชื่อ – นำมสกุล   นำงปำรณีย์    ศรีแก้ว โทรศัพท ์089-2764132 
โทรสำร - E-mail  darunee012511@gmail.com 
ชื่อ – นำมสกุล  นำงเบ็ญจมำศ  เสรีวุฒิชัย โทรศัพท์ 085-7511892 
โทรสำร - E-mail  benjamas_green@hotmail.com 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
     1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 

1) ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 
 

ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ 
     2.1 หลักการและเหตุผล 

ตำมท่ีกระทรวงศึกษำธิกำรโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ตระหนักถึงควำมส ำคัญ
ของเด็กและเยำวชนซึ่งเป็นพลังในกำรพัฒนำประเทศให้เจริญงอกงำมเทียบเท่ำนำนำอำรยประเทศ และเป็น
ควำมหวังของสังคม เป็นอนำคตของชำติ ควรได้รับกำรเรียนรู้ในบทบำทหน้ำที่ตำมวิถีประชำธิปไตย สำมำรถ
พัฒนำตนเองได้อย่ำงเต็มศักยภำพ ให้มีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรมของสังคมเพ่ือกำรเรียนรู้และพัฒนำสังคม 
โดยใช้หลักธรรมำภิบำลเป็นกลไกในกำรสร้ำงประสิทธิภำพควำมเป็นธรรมและสันติสุขในสังคม ตั้งแต่สังคม
ระดับเด็ก สังคมในโรงเรียน ครอบครัว ชุมชนจนถึงสังคมใหญ่ระดับประเทศ กำรด ำเนินงำนสภำนักเรียน
เปรียบเสมือนเวทีส ำหรับฝึกนักเรียนให้เป็นนักประชำธิปไตยอย่ำงแท้จริง คือรู้จักกำรเป็นผู้ให้ ผู้รับ ผู้น ำและ      
ผู้ตำมที่ดี มีควำมรับผิดชอบในหน้ำที่ อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดกำรเรียนรู้และเข้ำใจวิถีชีวิตแบบ
ประชำธิปไตย มุ่งเน้นให้เด็กคิดเป็น ท ำเป็น แก้ปัญหำเป็น เป็นสมำชิกที่ดีของสังคม และส่งเสริมควำมสำมัคคี    
ในหมู่คณะ จึงเป็นเรื่องที่สถำนศึกษำควรจะปฏิบัติให้ทั่วถึงทุกสถำนศึกษำ เพื่อให้นักเรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ   
ได้ฝึกกำรปฏิบัติโดยกำรจัดกิจกรรมเก่ียวกับประชำธิปไตยในสถำนศึกษำ  
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 เห็นควรด ำเนินกำรโครงกำรส่งเสริม
สภำนักเรียนและประชำธิปไตยในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้บทบำทหน้ำที่ควำมเป็นพลเมืองและ           
วิถีประชำธิปไตย อันได้แก่ คำรวะธรรม สำมัคคีธรรม ปัญญำธรรม รวมทั้งหลักธรรมำภิบำล กำรมีจิตอำสำและ
พัฒนำตนเองได้อย่ำงเต็มศักยภำพ 
     2.2 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้โรงเรียนมีคณะกรรมกำรสภำนักเรียน และฝึกควำมเป็นผู้น ำให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน
กำรเมืองกำรปกครองในเรื่องของประชำธิปไตยในโรงเรียน 
 2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องประชำธิปไตย และสร้ำงจิตส ำนึกและยึดมั่นใน 
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 
 
 
 

mailto:darunee012511@gmail.com


๒๒๖ 

     2.3  เป้าหมาย 
เชิงปริมำณ  

      ร้อยละ 90 ของโรงเรียนขยำยโอกำสในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
มหำสำรคำม เขต 1 มีกำรด ำเนินงำนสภำนักเรียน 

เชิงคุณภำพ  
      นักเรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเรื่องประชำธิปไตย สร้ำงจิตส ำนึกและยึดมั่นในระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     2.4 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 

2.4.1 เชิงปริมาณ 
ร้อยละ 90 ของโรงเรียนขยำยโอกำสในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม 

เขต 1 มีกำรด ำเนินงำนสภำนักเรียนในโรงเรียน 
2.4.2 เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องประชำธิปไตย สร้ำงจิตส ำนึกและยึดมั่นในระบอบประชำธิปไตย

อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     2.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. โรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ 38 โรงเรียน ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 มีกำรด ำเนินงำนสภำนักเรียน  
 2. นักเรียนมีส่วนร่วมในกำรเมืองกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยในโรงเรียน 
 3. ส่งเสริมนักเรียนให้มีพัฒนำกำรเรียนรู้ประชำธิปไตยและสร้ำงจิตส ำนึกยึดมั่นในระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     2.6  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 

1. นักเรียนทุกคนในโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ สังกัด สพป.มหำสำรคำม เขต 1 
 2. โรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ 38 โรงเรียน   
     2.7 ระยะเวลาด าเนินโครงการ  1 ตุลำคม  2563  - 30  กันยำยน 2564   
     2.8 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ  35,000 บาท 
2.8.1 กิจกรรมและการด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ สถานที่ 

 ประชุมวำงแผนกำรด ำเนินงำนคณะท ำงำนฯ กุมภำพันธ์ สพป.มค.เขต 1  
 ประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำระเบียบว่ำด้วยสภำนักเรียน

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม 
เขต 1   

   

 ประชุมเชิงปฏิบัติกำร/เวทีเสวนำกำรด ำเนินงำนสภำนักเรียน
ในสถำนศึกษำของโรงเรียนในสังกัด 

   

 ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน และ ควำมก้ำวหน้ำของ
โรงเรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมในโครงกำร 

   

 สรุปผลกำรด ำเนินงำน/รำยงำนผลให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง    
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2.8.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณทั้งสิ้น 35,000 บาท โดยมีรายละเอียดการใช้จ่าย ดังนี้  
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

 จัดประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำระเบียบ ว่ำ
ด้วยสภำนักเรียน และคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำนโครงกำร 
-ค่ำอำหำรว่ำง/เครื่องดื่ม (60× 20) 
-ค่ำวัสดุ/เอกสำรในกำรประชุมฯ 

  
 
 

1,200 

 
 
 
 

1,000 

2,200   

 -จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร/เวทีเสวนำกำร
ด ำเนินงำนสภำนักเรียนในสถำนศึกษำ    
-กำรเลือกตั้งสภำนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่ 
เป้ำหมำยโรงเรียนละ 4 คน (นร.3+ครู1) 
  * ค่ำอำหำร  (100×165) 
  * ค่ำอำหำรว่ำง/เครื่องดื่ม (60×165) 
  * ค่ำตอบแทนวิทยำกร (600x 5) 
  * ค่ำวัสดุ/เอกสำรในกำรประชุมฯ 
  * ค่ำป้ำยไวนิล 

 
 
 
 
 
 

3,000 

 
 
 
 

16,500 
9,900 

 
 
 
 
 
 
 

2,800 
600 

32,800   

 รวมทั้งสิ้น 3,000 27,600 4,400 35,000   
(ขออนุมัติถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 
 

2.8.3 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (ไตรมาส) 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 1 

1/2564 
ไตรมาสที่ 2 
2/2564 

ไตรมาสที่ 3 
3/2564 

ไตรมาสที ่4 
4/2564 

1. จัดประชุมคณะกรรมกำร และ
คณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
เพ่ือวำงแผนงำน 

           

2. ประชุมเชิงปฏิบัติกำร / เวที
เสวนำกำรด ำเนินงำนสภำนักเรียน
ในสถำนศึกษำ    
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โครงการ “พัฒนาครูแนะแนวเพื่อส่งเสริมการเรียนต่อสายอาชีพของนักเรียน” 
หน่วยงำนรับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ  สพป. มหำสำรคำม เขต 1 
ผู้ติดต่อประสำนงำน (contact person) 
ชื่อ – นำมสกุล   นำงปำรณีย์    ศรีแก้ว โทรศัพท ์089-2764132 
โทรสำร - E-mail  darunee012511@gmail.com 
ชื่อ – นำมสกุล  นำงเบ็ญจมำศ  เสรีวุฒิชัย โทรศัพท์ 085-7511892 
โทรสำร - E-mail  benjamas_green@hotmail.com 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
     1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 

1) ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 
 

ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ 
     2.1  หลักการและเหตุผล 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้มีนโยบำยในกำรพัฒนำงำนแนะแนวในสถำนศึกษำ            
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรมแนะแนวตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำรและสร้ำงควำมเข้มแข็ง 
ด้ำนงำนแนะแนวในสถำนศึกษำ ซึ่งกิจกรรมแนะแนวเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียนให้รู้จักตนเอง                  
รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สำมำรถคิดตัดสินใจ คิดแก้ปัญหำ ก ำหนดเป้ำหมำยวำงแผนชีวิต ทั้งด้ำนกำรเรียนและ                
ด้ำนอำชีพ สำมำรถปรับตัวได้อย่ำงเหมำะสม นอกจำกนี้ยังช่วยให้ครูเข้ำใจและรู้จักผู้เรียนทั้งยังเป็นกิจกรรม              
ที่ช่วยเหลือ และ ให้ค ำปรึกษำแก่ผู้ปกครอง ในกำรมีส่วนร่วมพัฒนำผู้เรียน 
 กำรพัฒนำควำมเข้มแข็งครูแนะแนวในสถำนศึกษำและบุคลำกรทำงกำรแนะแนวมีควำมส ำคัญจ ำเป็น
อย่ำงยิ่งต่อกำรน ำนโยบำยกำรเพิ่มปริมำณผู้เรียนสำยอำชีพสู่กำรปฏิบัติในสถำนศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 จึงจัดท ำโครงกำรพัฒนำศักยภำพครูเพ่ือกำรแนะแนวอำชีพ                  
ในสถำนศึกษำและพัฒนำผู้เรียนสู่อำชีพและกำรมีงำนท ำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ขึ้น 
     2.2 วัตถุประสงค์ 
 2.2.1 เพ่ือเสริมสร้ำงศักยภำพครูแนะแนวในโรงเรียนให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในหลักคิด และวิธีกำร                      
แนะแนวที่ถูกต้อง สำมำรถพัฒนำระบบแนะแนวในโรงเรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 2.2.2 เพ่ือให้ครูแนะแนวเข้ำใจหลักกำรกำรบริหำรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 2.2.3 นักเรียนได้รับกำรส่งเสริมพัฒนำและกำรดูแลช่วยเหลือตรงตำมสภำพปัญหำ/ควำมต้องกำร 
     2.3 เป้าหมาย 
          เชิงปริมาณ 

     ครูแนะแนวในโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ โรงเรียนขนำดใหญ่ประจ ำอ ำเภอ และครูแนะ
แนวประจ ำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 จ ำนวน 60 คน 
          เชิงคุณภาพ 
      1. ครูแนะแนวโรงเรียนมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะน ำไปสู่กำรปฏิบัติงำนได้ 
อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

     2. นักเรียนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและกำรคุ้มครองดูแลช่วยเหลือ    
3. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 มีศูนย์แนะแนวประจ ำอ ำเภอ 

4 โรงเรียน เพื่อเป็นศูนย์กลำงในกำรขับเคลื่อนด ำเนินงำนแนะแนวสถำนศึกษำ 

mailto:darunee012511@gmail.com


๒๒๙ 

     2.4 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
2.4.1 เชิงปริมาณ 
     1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่ได้รับกำรส่งเสริมพัฒนำและกำรดูแลช่วยเหลือตรงตำมสภำพ

ปัญหำหรือควำมต้องกำร  
      2. ร้อยละ 100 ของนักเรียน ได้รับกำรส่งเสริมกำรเรียนต่อสำยอำชีพสู่กำรมีงำนท ำในอนำคต 
      3. ครูแนะแนวในโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ 38 โรง ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำร 
แนะแนว และสร้ำงควำมเข้มแข็งด้ำนกำรแนะแนวสำยอำชีพในสถำนศึกษำทุกคน 

2.4.2  เชิงคุณภาพ 
สพป.มหำสำรคำม เขต 1  สำมำรถสร้ำงควำมเท่ำเทียมกันในกำรได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำ 

อย่ำงทั่วถึง นักเรียนได้รับกำรคุ้มครองดูแลช่วยเหลือตรงตำมสภำพปัญหำควำมต้องกำรจ ำเป็น และได้รับ 
กำรพัฒนำ ทักษะด้ำนอำชีพที่มีศักยภำพสู่กำรมีงำนท ำเข้ำสู่ตลำดแรงงงำนในอนำคตต่อไป 
     2.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ครูแนะแนวโรงเรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในหลักคิดและวิธีกำรแนะแนวที่ถูกต้อง สำมำรถพัฒนำ
ระบบแนะแนวในโรงเรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 2. นักเรียนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและกำรคุ้มครองดูแลช่วยเหลือ 
 3. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 มีศูนย์แนะแนวประจ ำอ ำเภอ                    
4 โรงเรียน เพื่อเป็นศูนย์กลำงในกำรขับเคลื่อนด ำเนินงำนแนะแนวสถำนศึกษำ 
     2.6 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 

1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษำปีที่ 3 จ ำนวน 545 คน  
 2. ครูแนะแนวในโรงเรียนที่ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำในสังกัด 38 โรงเรียน                                    
     2.7 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ตุลำคม  2563  - 30  กันยำยน 2564 
     2.8 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ  25,200 บาท 
2.8.1 กิจกรรมและการด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรมและการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ สถานที่ 
1 ประชุมคณะท ำงำนเพ่ือวำงแผนงำน 

และแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำร
โครงกำรฯ 

พฤษภำคม 2564 สพป.มค.1  

2 จัดอบรมพัฒนำศักยภำพครูเพ่ือกำร  
ด ำเนินกำรจัดอบรมครูแนะแนว                    

มิถุนำยน 2564 สพป.มค.1  

3 สรุปและรำยงำนผลด ำเนินงำน สิงหำคม 2564 สพป.มค.1  
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2.8.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณทั้งสิ้น 25,200 บาท โดยมีรายละเอียดการใช้จ่าย ดังนี้  
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 จัดอบรมครูแนะแนวในโรงเรียน
ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ                
38 โรงเรียน 

      

 1. ค่ำอำหำรกลำงวัน 
  (60 คน x 120บำท ) 

 7,200  7,200   

 2. ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
 (60 คน x 35 บำท x 2มื้อ) 

 4,200  4,200   

 3. ค่ำตอบแทนวิทยำกร 5,000   5,000   
 4. ค่ำวัสดุโครงกำร   4,000 4,000   
 5. ค่ำจัดท ำเอกสำรกำรประชุม  4,800  4,800   
 รวมทั้งสิ้น 5,000 16,200 4,000 25,200   

(ขออนุมัติถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 
 

2.8.3 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (ไตรมาส) 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 1 

1/2564 
ไตรมาสที่ 2 
2/2564 

ไตรมาสที่ 3 
3/2564 

ไตรมาสที่ 4 
4/2564 

1. กำรจัดอบรมพัฒนำครูแนะแนว
ใน โ ร ง เ รี ย นขย ำย โ อกำสทำ ง
กำรศึกษำ 38 โรงเรียน 
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นโยบายที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ที ่ ชื่อโครงการ นโยบาย/ตัวชี้วัด งบประมาณ กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 กำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพ

กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563 
5 201,520 นิเทศฯ/ทรงศิลป์  

รวมงบประมาณ 201,520   
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โครงการ “การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563” 

หน่วยงำนรับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ สพป.มหำสำรคำม เขต 1  
ผู้ติดต่อประสำนงำน (contact person) 
ชื่อ – นำมสกุล นำยทรงศิลป์ มำตร์สร้อย            โทรศัพท์ 064-979-5953 
โทรสำร..........................-.......................................  E-mail songsinmartsoi24062518@gmail.com 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
 1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
       1) ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  (1) เป้ำหมำย กำรพัฒนำที่ส ำคัญเพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนในทุกมิติ 
ทั้งด้ำนสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมำภิบำล และควำมเป็นหุ้นส่วนควำมร่วมมือระหว่ำงกัน ทั้งภำยใน
และภำยนอกประเทศอย่ำงบูรณำกำร ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในกำรก ำหนดกลยุทธ์และแผนงำน และกำรให้ทุกฝ่ำย
ที่เก่ียวข้องได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในแบบทำงตรงให้มำกท่ีสุดเท่ำที่จะเป็นไปได้ โดยเป็น กำรด ำเนินกำรบนพ้ืนฐำน
กำรเติบโตร่วมกัน ไม่ว่ำจะเป็นทำงเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภำพชีวิต โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรสร้ำง
สมดุลทั้ง ๓ ด้ำน อันจะน ำไปสู่ควำมยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่ำงแท้จริง 

   1. อนุรักษ์และรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ  สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่น
ต่อไปได้ใช้อย่ำงยั่งยืน มีสมดุล 

   2. ฟื้นฟูและสร้ำงใหม่ฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบทำง
ลบจำกกำรพัฒนำสังคมเศรษฐกิจของประเทศ 

   3. ใช้ประโยชน์และสร้ำงกำรเติบโต บนฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้
สมดุลภำยในขีดควำมสำมำรถของระบบนิเวศ  

   4. ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อก ำหนดอนำคตประเทศด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม บนหลักของกำรมีส่วนร่วม และธรรมำภิบำล 
  (2) ประเด็นยุทธศำสตร์ 
   1. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ ำล ำคลองและแหล่งน้ ำธรรมชำติทั่วประเทศ 
   2. รักษำและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   3. ส่งเสริมกำรบริโภคและกำรผลิตที่ยั่งยืน 
  (3) กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ   
   1.เกิดกำรอนุรักษ์และรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ  สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คน
รุ่นต่อไปได้ใช้อย่ำงยั่งยืน มีสมดุล 
   2. เกิดกำรฟื้นฟูและสร้ำงใหม่ฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือลด
ผลกระทบทำงลบจำกกำรพัฒนำสังคมเศรษฐกิจของประเทศ 
   3. มีกำรใช้ประโยชน์และสร้ำงกำรเติบโต บนฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมให้สมดุลภำยในขีดควำมสำมำรถของระบบนิเวศ  
   4. เกิดกำรยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อก ำหนดอนำคตประเทศด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม บนหลักของกำรมีส่วนร่วม และธรรมำภิบำล 
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 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 2) 
       1)   แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น พ้ืนที่แลเมืองน่ำอยู่อัจฉริยะ 
  (1) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
       - เป้ำหมำยที่  
   1. ประเทศไทยมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสูงขึ้น เกิดศูนย์กลำงควำมเจริญทำง
เศรษฐกิจและ สังคมในทุกภูมิภำคของประเทศ เพ่ือกระจำยควำมเจริญทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
   2. ประเทศไทยมีพ้ืนที่มีแผนผังภูมินิเวศเพ่ือเป็นกรอบในกำรพัฒนำเมืองน่ำอยู่ 
ชนบทมั่นคง เกษตร ยั่งยืน และอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้งผังพ้ืนที่อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ แหล่ง
โบรำณคดี  
   3. ช่องว่ำงควำมเหลื่อมล้ ำระหว่ำงพ้ืนที่ลดลง 
      - กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ 
   1. ประเทศไทยมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสูงขึ้น เกิดศูนย์กลำงควำมเจริญทำง
เศรษฐกิจและ สังคมในทุกภูมิภำคของประเทศ เพ่ือกระจำยควำมเจริญทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
   2. ประเทศไทยมีพ้ืนที่มีแผนผังภูมินิเวศเพ่ือเป็นกรอบในกำรพัฒนำเมืองน่ำอยู่ 
ชนบทมั่นคง เกษตร ยั่งยืน และอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้งผังพ้ืนที่อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ แหล่ง
โบรำณคดี  
   3. พัฒนำจนเกิดช่องว่ำงควำมเหลื่อมล้ ำระหว่ำงพ้ืนที่ลดลง 
  (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง 
       - แนวทำงกำรพัฒนำ กำรพิทักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
       - เป้ำหมำยของแผนย่อย  
   มุ่งบูรณำกำรกำรด ำเนินกำร ตลอด ถึงทรัพยำกรต่ำง ๆ ในกำรพิทักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม กับทุกภำคส่วน โดยเฉพำะ ทรัพยำกรดิน ป่ำไม้ สัตว์ป่ำ และแร่ธำตุ ให้
เป็นไปตำมนโยบำยที่ก ำหนด และสอดคล้องกับเป้ำหมำยใน ภำพรวมตำมที่ก ำหนดอยู่ในยุทธศำสตร์ชำติด้ำนที่ 
๕ กำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม โดยมีแนวควำมคิดในกำรด ำเนินกำรที่ส ำคัญ 
คือ (๑) วำงแผนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนพิทักษ์ ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม กับทุกภำคส่วนอย่ำง
เป็นรูปธรรม และ (๒) บูรณำกำรกำรผนึกก ำลังใน กำรป้องกัน ปรำบปรำม และฟ้ืนฟู ควำมเสียหำยจำกกำรบุก
รุกท ำลำยทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม อย่ำงสมบูรณ์แบบและเป็นระบบ 
       - กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
   เกิดกำรพิทักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม   
 1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 
       1) เรื่อง/ประเด็นกำรปฏิรูป ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 1.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
       1) วัตถุประสงค์ที่ เพ่ือรักษำและฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและคุณภำพสิ่งแวดล้อมให้สำมำรถ
สนับสนุน กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกำรมีคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชน 
       2) เป้ำหมำยรวมที่ทุนทำงธรรมชำติและคุณภำพสิ่งแวดล้อมสำมำรถสนับสนุนกำรเติบโตที่เป็น
มิตรกับ สิ่งแวดล้อม มีควำมมั่นคงทำงอำหำร พลังงำน และน้ ำ 
       3) ยุทธศำสตร์ที่ กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 



๒๓๔ 

  (3.1) เป้ำหมำยระดับยุทธศำสตร์ที่ สร้ำงคุณภำพสิ่งแวดล้อมที่ดีลดมลพิษ และลดผลกระทบ
ต่อสุขภำพของ ประชำชนและระบบนิเวศ 
 1.5 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 
       1) นโยบำยควำมม่ันคงแห่งชำติที่ กำรรักษำควำมมั่นคงด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
       2) แผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ รองรับนโยบำยที่ 11: รักษำ ควำมมั่นคงของฐำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม โดยก ำหนดเป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ตัวชี้วัด และกลยุทธ 
       3) เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็น
รำกฐำนกำรพัฒนำอย่ำงสมดุลและยั่งยืน 
       4) ตัวชี้วัด  
  1 ระดับควำมส ำเร็จในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็น
รำกฐำนกำรพัฒนำอย่ำงสมดุล  
  2.ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภำพและสำมำรถป้องกัน หรือลด
ผลกระทบต่อชุมชนจำกกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับเกณฑ์มำตรฐำน 
ระดับสำกลและพันธกรณีของไทย 
       5) กลยุทธ์ 3.เสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมควบคู่กับกำรปกป้องสิทธิชุมชน และ 
แก้ปัญหำข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับประชำชน โดยใช้กลไกกำรมีส่วนร่วมของภำครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และ ประชำชน เครื่องมือทำงเศรษฐศำสตร์ นโยบำยกำรคลัง และกำรบังคับใช้กฎหมำย รวมถึงพัฒนำ
กระบวนกำร ยุติธรรมด้ำนสิ่งแวดล้อม 
 1.6  แผนระดับที่ 3 (ระบุชื่อ) 
       1. จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
  จุดเน้นที่กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
       2. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  นโยบายที่ กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  แผนงาน ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน  
ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ 
 2.1 หลักการและเหตุผล 
       จำกควำมเจริญของเทคโนโลยีต่ำง ๆ ที่เป็นกระแสของโลกำภิวัตน์ท ำให้สังคมในยุคปัจจุบัน  
มีกำรเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว บุคคลในสังคมจ ำเป็นต้องพัฒนำศักยภำพให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว 
ส่งผลให้ระบบกำรจัดกำรศึกษำต้องเร่งพัฒนำ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ให้สำมำรถผลิตและเพ่ิมพูนศักยภำพ
บุคคลในสังคมให้มีคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จำกพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแหงชำติพ.ศ.๒๕๔๒แกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที๒่) พ.ศ.๒๕๔๕ ได้ก ำหนดจุดมุงหมำยและหลักกำรของกำรจัดกำรศึกษำที่มุงเน้นคุณภำพและ
มำตรฐำนกำรศึกษำโดยก ำหนดรำยละเอียดไวในหมวด๖มำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำซึ่ง
ประกอบด้วย “ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในและระบบกำรประกันคุณภำพภำยนอก” เพ่ือใช้เป็นกลไกใน
กำรผดุงรักษำคุณภำพและมำตรฐำนของสถำนศึกษำ สถำนศึกษำต่ำง ๆ ได้ด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพและ
มำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำของสถำบันเพื่อปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแหงชำติพ.ศ.๒๕๔๒ แกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที๒่) พ.ศ.๒๕๔๕ ดังกล่ำว โดยด ำเนินกำรจัดให้มีระบบกำรประกันคุณภำพภำยในตำมมำตรำ 
๔๘ ที่ก ำหนดใหหนวยงำนตนสังกัดและสถำนศึกษำจัดใหมีระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ซึ่งเป็น
กำรสร้ำงระบบและกลไกในกำรพัฒนำ ติดตำม ตรวจสอบและประเมินกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำให้เป็นไป
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ตำมนโยบำย เป้ำหมำย และระดับคุณภำพตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดโดยสถำนศึกษำหรือหน่วยงำนต้นสังกัด 
และใหถือวำกำรประกันคุณภำพภำยในเปนสวนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำรกำรศึกษำท่ีตองด ำเนินกำรอยงต่อ
เนื่องมีกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปที่เป็นรำยงำนประเมินคุณภำพภำยในเสนอต่อสภำสถำบันหนวยงำนตนสังกัด
หนวยงำนที่เกี่ยวของและเปดเผยตอสำธำรณชน 
 กฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2561 ในกำรปรับปรุงระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำเพ่ือให้มีกลไกกำรปฏิบัติที่เอ้ือต่อกำรด ำเนินกำรตำมำตรฐำนกำรศึกษำ ของแต่ละ
ระดับและเกิดประสิทธิภำพในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและประกำศใช้มำตรฐำนกำรศึกษำระดับปฐมวัย 
ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประกำศ ณ วันที่ 6 สิงหำคม 
พ.ศ.2561เพื่อเป็นหลักเทียบเคียงส ำหรับสถำนศึกษำหน่วยงำนต้นสังกัดและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำใน
กำรพัฒนำ ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแลและติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ 
 ในปีงบประมำณ 2564 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 ด ำเนินกำร
โครงกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563 ให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด 
 2.2 วัตถุประสงค์ 
      2.2.1 เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจและควำมตระหนักของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูและบุคลำกร 
ในระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
      2.2.2 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำระดับชั้นเรียน ให้เกิด
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล อย่ำงยั่งยืน 
      2.2.3 เพ่ือพัฒนำระบบงำนประกันให้เป็นระบบและมีประสิทธิภำพตำมที่กฎกระทรวงก ำหนด 
      2..2.4 เพ่ือให้สถำนศึกษำทุกแห่งในสังกัดมีควำมพร้อมรับกำรประเมินภำยนอก และได้ผลกำร
ประเมินคุณภำพภำยนอก ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป 
 2.3  เป้าหมาย 
      2.3.1 โรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 195 โรง มีระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ  
ที่มปีระสิทธิภำพและประสิทธิผลอย่ำงยั่งยืน    
      2.3.2 โรงเรียนทุกโรงในสังกัด มีระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ และพร้อมเข้ำรับกำร
ประเมินคุณภำพภำยนอก อย่ำงมีคุณภำพ เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลอย่ำงยั่งยืน  
 2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
      2.4.1 ผลผลิต (Output) 
  1. จัดท ำข้อมูลระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำของโรงเรียนในสังกัด  
จ ำนวน 195 โรง 
  2. เผยแพร่ข้อมูลระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำของโรงเรียนในสังกัด  
จ ำนวน 195 โรงต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
      2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
  1. สังเครำะห์ข้อมูลระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำอย่ำงเป็นระบบให้มี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลเพ่ือรองรับกำรประเมินภำยนอกแล้วผ่ำนกำรประเมินในระดับ ดี 
  2. สร้ำงสรรค์ระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ และเป็นต้นแบบของระบบประกัน
คุณภำพภำยในให้กับสถำนศึกษำอื่น ๆ 
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 2.5 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
       2.5.1 เชิงปริมาณ 
  1. ร้อยละของโรงเรียนในสังกัดมีระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ เข้มแข็งเป็นระบบ 
ร้อยละ 80 
  2. ร้อยละของโรงเรียนในสังกัดผ่ำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ร้อยละ 80 
      2.5.2  เชิงคุณภาพ 
  1. ร้อยละของโรงเรียนในสังกัดมีระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนของ
สถำนศึกษำ ร้อยละ 80 
  2. ร้อยละของโรงเรียนในสังกัดผ่ำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกอย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล ร้อยละ 80 
 2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      2.6.1 โรงเรียนมีระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ อย่ำงเป็นระบบและมีประสิทธิภำพ 
      2.6.2 โรงเรียนมีแนวทำงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำที่เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
      2.6.3 โรงเรียนมีควำมพร้อมที่เข้ำรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก และมีผลกำรประเมินตั้งแต่
ระดับดี ขึน้ไป 
      2.6.4 ชุมชนมีควำมพึงพอใจในกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน 
 2.7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
      2.7.1 โรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 195 โรง 
      2.7.2 ครูหัวหน้ำวิชำกำร จ ำนวน 195 คน 
 2.8 ระยะเวลาด าเนินโครงการ เดือน มกรำคม ถึง กันยำยน พ.ศ. 2564 
 2.9 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
      วงเงินงบประมำณท่ีด ำเนินกำร  201,520 บำท 
2.9.1 กิจกรรมและการด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรมและการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ สถานที่ 
1 จัดท ำ/ขออนุมัติโครงกำร/แต่งตั้ง

คณะท ำงำนด ำเนินงำนตำมโครงกำร 
มกรำคม นำยทรงศิลป์  มำตร์สร้อย สพป.มค.1 

2 ประชุมคณะท ำงำน (ศึกษำนิเทศก์/
คณะกรรมกำร) 

มกรำคม นำยทรงศิลป์  มำตร์สร้อย สพป.มค.1 

3 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร กำรติดตำม
ตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำตำม
มำตรฐำนของกฎกระทรวงกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ.2561 

กุมภำพันธ์ นำยทรงศิลป์  มำตร์สร้อย โรงแรม 

4 กำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ 
ปีกำรศึกษำ 2563 

มิถุนำยน นำยทรงศิลป์  มำตร์สร้อย โรงเรียนใน
สังกัด 

5 สรุปและรำยงำนผล สิงหำคม นำยทรงศิลป์  มำตร์สร้อย สพป.มค.1 
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2.9.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณทั้งสิ้น 201,520 บาท โดยมีรายละเอียดการใช้จ่าย 
ดังนี้  
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม งบประมาณ 

1 จัดท ำ/ขออนุมัติโครงกำร/แต่งตั้ง
คณะท ำงำนด ำเนินงำน 

- - - - - - 

2 ประชุมคณะท ำงำน 
(ศึกษำนิเทศก์/คณะกรรมกำร/ 
   1. อำหำรกลำงวัน 
(50 คน X120 บำท X 1 มื้อ) 
   2. อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  
(50 คน X 35บำท X 2 ครั้ง) 
   3. เอกสำรและอุปกรณ์ 

  
 

6,000 
 

3,500 

 
 
 
 
 
 

1,000 

10,500  10,500 

3 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร
สังเครำะห์รำยงำนกำรประมิน
ตนเองของสถำนศึกษำ 
ปีกำรศึกษำ 2562  ( กลุ่มท่ี 1) 
(อ.เมือง มี 62 โรงเรียน ผู้เข้ำร่วม
อบรม จ ำนวน 124 คน) 
   1. อำหำรกลำงวัน 
 (124 คน X120 บำท X 1 มื้อ) 
   2. อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  
(124 คน X 35บำท X 2 ครั้ง) 
   3.ค่ำวิทยำกร 
(1 คน X 600บำท X 5 ชั่วโมง) 
   4. เอกสำรและอุปกรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,000 

 
 
 
 
 
 

14,880 
 

8,680 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,200 

32,760  32,760 

4 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร
สังเครำะห์รำยงำนกำรประมิน
ตนเองของสถำนศึกษำ 
ปีกำรศึกษำ 2562   ( กลุ่มท่ี 2) 
(อ.กันทรวิชัย และ อ.แกด ำ มี 48 
โรงเรียน และ 20 โรงเรียน รวม 
68 โรงเรียน ผู้เข้ำร่วมอบรม 
จ ำนวน 136 คน) 
   1. อำหำรกลำงวัน 
(136 คน X120 บำท X 1 มื้อ) 
   2. อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  
(136 คน X 35 บำท X 2 ครั้ง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

16,320 
 

9,520 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35,640  35,640 



๒๓๘ 

2.9.2 (ต่อ) 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม งบประมาณ 

4    3. ค่ำวิทยำกร 
(1 คน X 600บำท X 5 ชั่วโมง)     
   4. เอกสำรและอุปกรณ์ 

3,000   
 

6,800 

   

5 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร
สังเครำะห์รำยงำนกำรประมิน
ตนเองของสถำนศึกษำ 
ปีกำรศึกษำ 2562  ( กลุ่มท่ี 3) 
( อ.บรบือ มี 69 โรงเรียน   
ผู้เข้ำร่วมอบรม จ ำนวน 138 คน) 
   1. อำหำรกลำงวัน 
(138 คน X120 บำท X 1 มื้อ) 
   2. อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  
(138 คน X 35 บำท X 2 ครั้ง) 
   3.ค่ำวิทยำกร 
(1 คน X 600บำท X 5 ชั่วโมง) 
   4. เอกสำรและอุปกรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,000 

 
 
 
 
 
 

16,560 
 

9,660 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,900 

36,120  36,120 

6 กำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพ
กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563 
(คณะกรรมกำร 20 ชุด) 
1.รอง ผอ. เขต อ ำเภอ      1 คน 
2.ก.ต.ป.น  ศูนย์ ฯ          1 คน 
3.ประธำนศูนย์ ฯ ศูนย์ ฯ  1 คน 
4.เลขำนุกำร      ศูนย์ ฯ   1 คน 
5.ศึกษำนิเทศก์   ศูนย์ ฯ  1 คน ) 

 
 
 

36,000 

 
 
 

40,000 

 76,000  76,000 

7 ประชุมคณะกรรมกำร สรุปผลและ
รำยงำน 
   1. อำหำรกลำงวัน 
(50 คน X120 บำท X 1 มื้อ) 
   2. อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
(50 คน X 35 บำท X 2 ครั้ง) 
   3. เอกสำรและอุปกรณ์ 

  
 

6,000 
 

3,500 

 
 
 
 
 
 

1,000 

10,500  10,500 

 รวมทั้งสิ้น 45,000 134,620 21,900 201,520  201,520 
(ขออนุมัติถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 
 
 



๒๓๙ 

2.9.3 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (ไตรมาส) 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสที่ 
1/2564 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาสที่ 
2/2564 

(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

(ก.ค. - ก.ย.) 
1.ประชุมคณะท ำงำน 
(ศึกษำนิเทศก์/คณะกรรมกำร/ 
    1. อำหำรกลำงวัน 
 (50 คน X120 บำท X 1 มื้อ) 
    2. อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  
(50 คน X 35บำท X 2 ครั้ง) 
    3. เอกสำรและอุปกรณ์ 

 10,500   10,500 

2.กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร
สังเครำะห์รำยงำนกำรประมิน
ตนเองของสถำนศึกษำ 
ปีกำรศึกษำ 2562  ( กลุ่มท่ี 1) 
(อ.เมือง มี 62 โรงเรียน ผู้เข้ำร่วม
อบรม จ ำนวน 124 คน) 
   1. อำหำรกลำงวัน 
 (124 คน X120 บำท X 1 มื้อ) 
   2. อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  
(124 คน X 35บำท X 2 ครั้ง) 
   3.ค่ำวิทยำกร 
(1 คน X 600บำท X 5 ชั่วโมง) 
    4. เอกสำรและอุปกรณ์ 

 32,760   32,760 

3.กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร
สังเครำะห์รำยงำนกำรประมิน
ตนเองของสถำนศึกษำ 
ปีกำรศึกษำ 2562  ( กลุ่มท่ี 2) 
(อ.กันทรวิชัย และ อ.แกด ำ มี 48 
โรงเรียน และ 20 โรงเรียน รวม 
68 โรงเรียน ผู้เข้ำร่วมอบรม 
จ ำนวน 136 คน) 
   1. อำหำรกลำงวัน 
 (136 คน X120 บำท X 1 มื้อ) 
   2. อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  
(136 คน X 35 บำท X 2 ครั้ง) 

 35,640   35,640 

 



๒๔๐ 

2.9.3 (ต่อ) 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสที่ 
1/2564 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาสที่ 
2/2564 

(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

(ก.ค. - ก.ย.) 
3.ค่ำวิทยำกร 
(1 คน X 600บำท X 5 ชั่วโมง) 
   4. เอกสำรและอุปกรณ์ 

     

4.กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร
สังเครำะห์รำยงำนกำรประมิน
ตนเองของสถำนศึกษำ 
ปีกำรศึกษำ 2562   ( กลุ่มท่ี 3) 
( อ.บรบือ มี 69 โรงเรียน 
ผู้เข้ำร่วมอบรม จ ำนวน 138 คน) 
   1. อำหำรกลำงวัน 
 (138 คน X120 บำท X 1 มื้อ) 
   2. อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  
(138 คน X 35 บำท X 2 ครั้ง) 
   3. ค่ำวิทยำกร 
(1 คน X 600บำท X 5 ชั่วโมง) 
   4. เอกสำรและอุปกรณ์ 

 36,120   36,120 

5.กำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพ
กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563 
(คณะกรรมกำร 20 ชุด 
1.รอง ผอ. เขต อ ำเภอ      1 คน 
2.ก.ต.ป.น  ศูนย์ ฯ          1 คน 
3.ประธำนศูนย์ ฯ ศูนย์ ฯ  1 คน 
4.เลขำนุกำร      ศูนย์ ฯ   1 คน 
5.ศึกษำนิเทศก์   ศูนย์ ฯ   1 คน ) 

  76,000  76,000 

6.ประชุมคณะกรรมกำร สรุปผล
และรำยงำน 
   1. อำหำรกลำงวัน 
 (50 คน X120 บำท X 1 มื้อ) 
   2. อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
 (50 คน X 35 บำท X 2 ครั้ง) 
   3. เอกสำรและอุปกรณ์ 

   10,500 10,500 

รวม  115,020 76,000 10,500 201,520 



๒๔๑ 

นโยบายที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

ที ่ ชื่อโครงการ นโยบาย/ตัวชี้วัด งบประมาณ กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ก ำหนดนโยบำยและ 

ทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำ 
ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2564 

6 / 2-3 180,100 นโยบำยและแผน / 
นภำพร,  
พรปภำทิพย์  

 

2 ตรวจสอบภำยใน เพ่ือสร้ำง
ควำมเข้มแข็งในกำร
บริหำรงำนภำครัฐ โดยใช้
ระบบเครือข่ำยและกำร
บริหำรแบบมีส่วนร่วม 
ปีงบประมำณ 2564 

6 
 

113,000 ตรวจสอบภำยใน /  
สุดำรัตน์, รุจีรัตน ์

 

3 พัฒนำศักยภำพด้ำนกฎหมำย
ในกำรปฏิบัติงำนให้แก่
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 

6 / 2, 3 80,400 กฎหมำยและคดี /  
สุกัญญำ, วรำภรณ์, 
สมเพชร 

 

4 อบรมเชิงปฏิบัติโครงกำรกำร
บริหำรจัดกำรกำรใช้งำน
ระบบสนับสนุนกำรบริหำร
จัดกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ Education Area 
Management Support 
System : AMSS++ 

6 / 1, 4 100,000 อ ำนวยกำร/ 
สมเพชร, กัญจนำ, 
เอ็มอร, สัญชัย,  
อุนำภรณ์, ปนัดดำ, 
อรทัย, ปัญญพร 

 

รวมงบประมาณ 473,500   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔๒ 

โครงการ “ก าหนดนโยบายและทิศทางการจัดการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564” 

หน่วยงำนรับผิดชอบ กลุ่มนโยบำยและแผน    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 
ผู้ติดต่อประสำนงำน (contact person) 
ชื่อ-นำมสกุล นำงสำวนภำพร   อุทัยสำร์   โทรศัพท์ 085-9284039  E-mail utnapa@gmail.com 
ชื่อ-นำมสกุล นำงสำวพรปภำทิพย์   ขุนบุญจันทร์   โทรศัพท์ 083-1442160 
E-mail  tttip2555@gmail.com 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
     1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1) ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
      (1) เป้ำหมำย เพ่ือให้กำรก ำหนดนโยบำย และทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1  สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 
20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)  แผนกำรศึกษำแห่งชำติ  (พ.ศ. 2560 – 2579)  นโยบำยรัฐบำล  นโยบำย
กระทรวงศึกษำธิกำร  นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  นโยบำยจังหวัด และบริบทพื้นที่
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย จึงเสนอโครงกำรก ำหนดนโยบำยและทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 
      (2) ประเด็นยุทธศำสตร์ 

 2.1 เพ่ือก ำหนดนโยบำยและทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 2.2 เพ่ือทบทวนแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 
 2.3 เพ่ือให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1  มีแผนปฏิบัติกำร

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 2.4 เพ่ือก ำหนดแนวทำงในกำรขับเคลื่อนแผนสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม 
     (3) กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ 

  3.1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1  มีนโยบำยและทิศ
ทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำ เป็นกรอบและเครื่องมือในกำรขับเคลื่อนแผนสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม 
  3.2 สถำนศึกษำในสังกัด สำมำรถน ำนโยบำยของหน่วยงำนต้นสังกัด ใช้เป็นกรอบและ
แนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ และจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  3.3 ผู้บริหำร  ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำมเข้ำใจในนโยบำยและทิศทำงกำร
พัฒนำกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1  สำมำรถขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำร
ปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเป็นรูปธรรม 

 
 
 
 
 
 



๒๔๓ 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
     2.1 หลักการและเหตุผล 
 รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้บัญญัติไว้ในมำตรำ 54 ว่ำ “รัฐต้องด ำเนินกำรให้
เด็กทุกคนได้รับกำรศึกษำเป็นเวลำสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบกำรศึกษำภำคบังคับอย่ำงมีคุณภำพโดย
ไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย” และค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 28/2559 เรื่อง ให้จัดกำรศึกษำข้ัน
พ้ืนฐำน 15 ปี โดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย ตำมนัยข้อ 3 ก ำหนดว่ำ “ให้ส่วนรำชกำรที่เก่ียวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำนด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 15 ปี ให้มีมำตรฐำนและคุณภำพ โดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย” และ
ตำมหมวด 6แนวนโยบำยแห่งรัฐ  มำตรำ 65 บัญญัติว่ำ “ให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศำสตร์ชำติเป็นเป้ำหมำยกำร
พัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน  ตำมหลักธรรมำภิบำล  เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดท ำแผนต่ำง ๆ  ให้สอดคล้องและ
บูรณำกำรกัน  เพื่อให้เกิดกำรผลักดันร่วมกันไปสู่เป้ำหมำยดังกล่ำว 

อนึ่ง ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๘๐)  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ ในการพัฒนาประเทศ ดังนี้ 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ ที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” และได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศตามวิสัยทัศน์ไว้ ๖ ยุทธศาสตร์ คือ 

๑. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
๒. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
๓. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
๔. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
๕. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๖. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 เพ่ือให้กำรก ำหนดนโยบำย และทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564   
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1  สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2580)  แผนกำรศึกษำแห่งชำติ  (พ.ศ. 2560 – 2579)  นโยบำยรัฐบำล  นโยบำย
กระทรวงศึกษำธิกำร  นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  นโยบำยจังหวัด และบริบทพื้นที่
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย จึงเสนอโครงกำรก ำหนดนโยบำยและทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2564 
     2.2 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือก ำหนดนโยบำยและทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 2. เพ่ือทบทวนแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 
 3. เพ่ือให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1  มีแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 
 4. เพื่อก ำหนดแนวทำงในกำรขับเคลื่อนแผนสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม  
     2.3 เป้าหมาย 
 เชิงปริมำณ 
      1. ผู้บริหำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 ทุกคน 
      2. นำยกสมำคมผู้บริหำรสถำนศึกษำ ทุกคน 
      3. ประธำนศูนย์พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ทุกคน 
      4. ผู้แทนคณะกรรมกำรติดตำม ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ 
      5. ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/หน่วย  ทุกคน 
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 เชิงคุณภำพ 
      1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1  มีแผนพัฒนำกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำนระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 
      2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 มีแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 
      3. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 ได้นโยบำยและทิศทำง 
กำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรศึกษำ 
      4. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 มีผลกำรปฏิบัติงำนตำม
มำตรฐำน ตัวชี้วัด ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด 
     2.4 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
 2.5.1 เชิงปริมำณ 
      1. ผู้บริหำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 ทุกคน 
      2. นำยกสมำคมผู้บริหำรสถำนศึกษำ ทุกคน 
      3. ประธำนศูนย์พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ทุกคน 
      4. ผู้แทนคณะกรรมกำรติดตำม ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ 
      5. ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/หน่วย  ทุกคน 
 2.5.2 เชิงคุณภำพ 
      1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1  มีแผนพัฒนำกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำนระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 
      2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 มีแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 
      3. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 ได้นโยบำยและทิศทำง 
กำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรศึกษำ 
      4. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 มีผลกำรปฏิบัติงำนตำม
มำตรฐำน ตัวชี้วัด ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด 
     2.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 มีนโยบำยและทิศทำงกำรพัฒนำ
กำรศึกษำ เป็นกรอบและเครื่องมือในกำรขับเคลื่อนแผนสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม 
 2. สถำนศึกษำในสังกัด สำมำรถน ำนโยบำยของหน่วยงำนต้นสังกัด ใช้เป็นกรอบและแนวทำงในกำร
บริหำรจัดกำรศึกษำ และจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 3. ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำมเข้ำใจในนโยบำยและทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำ
ของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 สำมำรถขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและเป็นรูปธรรม 
     2.6 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
 1. ผู้บริหำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 ทุกคน 
 2. นำยกสมำคมผู้บริหำรสถำนศึกษำ ทุกคน 
 3. ประธำนศูนย์พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ทุกคน 
 4. ผู้แทนคณะกรรมกำรติดตำม ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ 
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 5. ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/หน่วย  ทุกคน 
     2.7 ระยะเวลาด าเนินโครงการ    1  ตุลำคม  2563 – 30  กันยำยน  2564 
     2.8 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

       วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ   180,100  บาท 
2.8.1 กิจกรรมและการด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรมและการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ สถานที่ 
1 จัดเตรียมข้อมูล และข้อมูลสำรสนเทศ

ของหน่วยงำน และส่วนที่เกี่ยวข้อง 
พฤศจิกำยน 2563 นำงสำวนภำพร 

นำงสำวพรปภำทิพย์ 
สพป.มค.1 

2 แต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำหนดนโยบำย
และทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำ  
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

พย. – ธค. 2563 นำงสำวนภำพร 
นำงสำวพรปภำทิพย์ 

สพป.มค.1 

3 ประสำนคณะกรรมกำร และผู้เกี่ยวข้อง 
ก ำหนดวัน เวลำและสถำนที่ด ำเนินกำร
ประชุมก ำหนดนโยบำยและทิศทำงกำร
พัฒนำกำรศึกษำ  ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 

พย. - ธค. 2563 นำงสำวนภำพร 
นำงสำวพรปภำทิพย์ 

สพป.มค.1 

4 ประชุมวิเครำะห์สภำพแวดล้อมของ
หน่วยงำน และน ำเสนอโครงกำร/
กิจกรรม ตำมยุทธศำสตร์ นโยบำยและ
ตัวชี้วัด 

พย. - ธค. 2563 นำงสำวนภำพร 
นำงสำวพรปภำทิพย์ 

สพป.มค.1 

5 ประชุมคณะกรรมกำรก ำหนดนโยบำย
และทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำ 
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  
ประกอบด้วย ผู้บริหำรกำรศึกษำ  
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/หน่วย  ผู้แทน
คณะกรรมกำรติดตำมประเมินผล 
และนิเทศกำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) 
นำยกสมำคมผู้บริหำรอ ำเภอ  
ประธำนศูนย์พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  
ผู้แทนผู้บริหำร  ผู้แทนข้ำรำชกำรครู 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำและ
ผู้เกี่ยวข้อง 

ธค. 63 - มค. 64 นำงสำวนภำพร 
นำงสำวพรปภำทิพย์ 

สพป.มค.1 
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2.8.1 (ต่อ) 

ที ่ กิจกรรมและการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ สถานที่ 
6 แจ้งประชำสัมพันธ์ นโยบำย 

และทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564   
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ผ่ำนช่องทำงหนังสือรำชกำร เว็บไซต์ 
และป้ำยประชำสัมพันธ์ 

พย. 63 - มค. 64 นำงสำวนภำพร 
นำงสำวพรปภำทิพย์ 

สพป.มค.1 

7 แจ้งแต่ละกลุ่มท่ีมีภำระงำนที่สอดคล้อง
กับยุทธศำสตร์  นโยบำย  ตัวชี้วัด  
มำตรกำรและแนวทำงกำรด ำเนินกำร  
เสนอโครงกำร/กิจกรรม  เพ่ือขับเคลื่อน
คุณภำพกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติ 

ธค. 63 - กค. 64 นำงสำวนภำพร 
นำงสำวพรปภำทิพย์ 

สพป.มค.1 

8 สรุป ติดตำม และรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำน 

ธค. 63 - กย. 64 นำงสำวนภำพร 
นำงสำวพรปภำทิพย์ 

สพป.มค.1 

 

2.8.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมำณทั้งสิ้น  180,100 บำท โดยมีรำยละเอียดกำรใช้จ่ำย ดังนี้  
 

ที ่ กิจกรรม/รำยกำร 
เงินงบประมำณ เงินนอก

งบ 
ประมำณ 

รวม 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ประชุมคณะกรรมกำรฯ ก ำหนดนโยบำย
และทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำ ประจ ำปี 
พ.ศ. 2564 ทบทวนแผนพัฒนำกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2563-2565 และจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2564 จ ำนวน 45 คน 3 วัน 2 คืน 
1.1 ค่ำรถ 1 คัน*3 วัน*10,000 บำท 
1.2 ค่ำเบี้ยเลี้ยง 45 คน*160 บำท 
1.3 ค่ำท่ีพัก 23 ห้อง*2 คืน*600 บำท 
1.4 ค่ำอำหำร 5 มื้อ (3 วัน*500บำท*   
   45คน) 
1.5 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 6 มื้อ* 
   50 บำท*45 คน) 
1.6 ค่ำเอกสำร และอ่ืนๆ      
    (จัดนอกสถำนที่) 

  
 
 
 
 
 
 
 

30,000 
7,200 

27,600 
67,500 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15,000 

160,800   
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2.8.2 (ต่อ) 

ที ่ กิจกรรม/รำยกำร 
เงินงบประมำณ เงินนอก

งบ 
ประมำณ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

2 ประชุมคณะกรรมกำรจัดสรรงบประมำณ
โครงกำร/กิจกรรม ตำมนโยบำย จุดเน้น  
และตัวชี้วัด จ ำนวน 20 คน 
2.1 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 20 คน*  
   35 บำท* 2 มื้อ 
2.2 ค่ำอำหำรกลำงวัน 20 คน* 
   100 บำท* 
2.3 ค่ำเอกสำรและอ่ืน ๆ 

  
 
 

1,400 
 

2,000 

 
 
 
 
 
 
 

500 

3,900   

3 ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบร่ำง
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2564 ก่อนน ำเสนอ อ.ก.ศ.จ. และ 
ก.ศ.จ. จ ำนวน 20 คน 
3.1 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 20 คน*   
   35 บำท* 2 มื้อ 
3.2 ค่ำอำหำรกลำงวัน 20 คน* 
   100 บำท* 
3.3 ค่ำเอกสำรและอ่ืน ๆ 

  
 
 
 

1,400 
 

2,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

500 

3,900   

4 จัดท ำเอกสำร 
4.1 เอกสำรแผนพัฒนำฯ (ทบทวน)  
   20 เล่ม*100 บำท 
4.2 เสนอแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีฯ2564 
       (1) เสนอ อ.ก.ศ.จ. 20 เล่ม*150 บำท 
       (2) เสนอ ก.ศ.จ. 30 เล่ม*150 บำท 
4.3 เอกสำรแผนฯ ฉบับสมบูรณ์ 

   
2,000 

 
 

3,000 
4,500 
2,000 

11,500   

5 สรุป ติดตำม และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน       
 รวมทั้งสิ้น  152,600 27,500 180,100   

(ขออนุมัติถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 
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2.9.3 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (ไตรมาส) 
 

แผนกำรปฏิบัติงำน 
(กิจกรรม) 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 
รวม ไตรมำสที่ 

1/2563 
ไตรมำสที่ 
2/2564 

ไตรมำสที่ 
3/2564 

ไตรมำสที่ 
4/2564 

1. จัดเตรียมข้อมูล และข้อมูล
สำรสนเทศของหน่วยงำนและส่วน
ที่เก่ียวข้อง แต่งตั้งคณะกรรมกำร
ก ำหนดนโยบำยและทิศทำงกำร
พัฒนำกำรศึกษำ ประสำน
คณะกรรมกำรและผู้เกี่ยวข้อง
ก ำหนดวัน เวลำ และสถำนที่
ด ำเนินกำรประชุม ด ำเนินกำร
ประชุมคณะกรรมกำรก ำหนด
นโยบำยและทิศทำงกำรพัฒนำ
กำรศึกษำ 

160,800     

2. ประชุมคณะกรรมกำรจัดสรร
งบประมำณ โครงกำร/กิจกรรม 
ตำมนโยบำย จุดเน้น และ ตัวชี้วัด 

 3,900    

3. ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ร่ำงแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2564  
ก่อนน ำเสนอ อ.ก.ศ.จ. และ ก.ศ.จ. 

  3,900   

4. จัดท ำเอกสำรแผนพัฒนำฯ    11,500  

รวม     180,100 
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โครงการ “ตรวจสอบภายใน เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานภาครัฐ โดยใช้ระบบ 
               เครือข่ายและการบริหารแบบมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ 2564” 
 

หน่วยงำนรับผิดชอบ หน่วยตรวจสอบภำยใน  สพป. มหำสำรคำม เขต 1 
ผู้ติดต่อประสำนงำน (contact person)  
ชื่อ-นำมสกุล  นำงสุดำรัตน์  เพียลำ, นำงรุจีรัตน์  กัญญำน้อย โทรศัพท์ 083-6721800, 089-5740768 
โทรสำร  0-4371-1102  E-mail  sudaphoto3@gmail.com, Jeejy1802@gmail.com  
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
  เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
     1.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 2) 
 1) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น กำรต่อต้ำนกำรทุจริตประพฤติมิชอบ 
      (1) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
  - เป้ำหมำยที่ ประเทศไทยปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  - กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ    
       - ร้อยละ 100 ของหน่วยรับตรวจได้รับกำรตรวจสอบตำมเป้ำหมำย 
        - ผู้ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำมีผลกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี ระดับดีขึ้นไป 
      (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
  - แนวทำงกำรพัฒนำ ส่งเสริมกำรปฏิบัติหน้ำที่ของข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐให้มีควำม
ใสสะอำด ปรำศจำกพฤติกรรมที่ส่อไปในทำงทุจริต โดยกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรอย่ำงเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้อง
เป็นธรรม ไม่คดโกง รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจำกหน้ำที่กำรงำน กำรสร้ำงธรรมำภิบำลในกำรบริหำรงำน 
ตลอดจนกำรสร้ำงจิตส ำนึกและค่ำนิยมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตให้แก่บุคลำกรขององค์กร โดยกำรสนับสนุนให้
ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่รัฐเข้ำมำมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ำยต่อต้ำนกำรทุจริตในหน่วยงำนภำครัฐ เพ่ือส่งเสริม
กำรมีส่วนร่วมในกำรเฝ้ำระวัง สอดส่อง ติดตำมพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบำะแส เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดกำรทุจริต
ประพฤติมิชอบได้ โดยมีมำตรกำรสนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้งเบำะแส 
  ปรับ “ระบบ” เพ่ือลดจ ำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงำนภำครัฐ มุ่งเน้นกำรสร้ำง
นวัตกรรมกำรต่อต้ำนกำรทุจริตอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐมีควำม
โปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกข้ันตอนกำรด ำเนินงำน และมีควำมเท่ำกันต่อพลวัตของกำรทุจริต โดยกำรพัฒนำ
เครื่องมือ เพ่ือสร้ำงควำมโปร่งใส มุ่งเน้นกำรสร้ำงนวัตกรรมและมำตรกำรในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตที่มี
ประสิทธิภำพและเท่ำทันต่อพลวัตของกำรทุจริต รวมถึงกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริต เพ่ือให้หน่วยงำน
ภำครัฐ มีมำตรกำร ระบบหรือแนวทำงในบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของกำรด ำเนินงำนที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริต
และกำรบูรณำกำรติดตำมประเมินผลกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐในโครงกำรลงทุนขนำดใหญ่
ของรัฐและรัฐวิสำหกิจตั้งแต่ข้ันวำงแผนก่อนด ำเนินงำน ขั้นระหว่ำงกำรด ำเนินงำนและขั้นสรุปผลหลังกำร
ด ำเนินโครงกำร 
  - เป้ำหมำยของแผนย่อย 2. คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลงกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผน
ย่อยของแผนแม่บทฯ 
  - กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อย  
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       โครงกำรดังกล่ำวสำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยในระดับแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
ดังนี้ 
   - ร้อยละ 100 ของหน่วยรับตรวจได้รับกำรตรวจสอบตำมเป้ำหมำย 
   - ผู้ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำมีผลกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี  
ระดับดีข้ึนไป 
     1.2 แผนระดับท่ี 3 (ระบุชื่อ) 
 1. จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
       จุดเน้นที่ 6  กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 
  - สนับสนุนกิจกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 2. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
      นโยบายที่  ๖ ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
      แผนงาน  พ้ืนฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 
 

ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ 
     2.1 หลักการและเหตุผล 
 หน่วยตรวจสอบภำยในมีหน้ำที่รับผิดชอบกำรตรวจสอบ ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้ำน
กำรด ำเนินงำน ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ด้ำนกำรปฏิบัติงำนกำรเงิน กำรบัญชี และกำรปฏิบัติตำมนโยบำย 
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ค ำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีของสถำนศึกษำในสังกัด ให้มีประสิทธิภำพ 
ประสิทธิผล และให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ แก่ผู้บริหำรสถำนศึกษำใน
สังกัดและบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสอบทำนกำรประเมินระบบควบคุมภำยในของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 ทั้งนี้ เพ่ือสนับสนุนภำรกิจของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 และสถำนศึกษำในสังกัด ให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้ำหมำยที่ก ำหนด พร้อมทั้ง
สร้ำงและพัฒนำควำมเข้มแข็งด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
มหำสำรคำม เขต 1 และให้มีระบบเครือข่ำยกำรปฏิบัติงำนแบบมีส่วนร่วม เพ่ือให้งำนตรวจสอบภำยใน 
มีประสิทธิภำพประสิทธิผลเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือ หน่วยตรวจสอบภำยใน จึงได้จัดท ำโครงกำรตรวจสอบ
ภำยใน เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรงำนภำครัฐ โดยใช้ระบบเครือข่ำยและกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม 
โดยมีกำรพัฒนำเครือข่ำยให้มีควำมเข้มแข็งและสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีกำรส่งเสริมและ
พัฒนำควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในตำมมำตรฐำนและจรรยำบรรณกำรตรวจสอบ
ภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรปฏิบัติงำน  เพ่ือน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน
ตรวจสอบภำยในให้มีประสิทธิภำพ ส่งผลสนับสนุนภำรกิจของหน่วยรับตรวจบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้ำหมำย 
ที่ก ำหนดอย่ำงมีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล    
     2.2 วัตถุประสงค์ 
     2.2.1 เพ่ือตรวจสอบ ติดตำม ประเมินผลและให้ข้อเสนอแนะในกำรปฏิบัติงำน เพื่อสนับสนุนกำร
บริหำรจัดกำร กำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำในสังกัดและหน่วยรับตรวจ ให้บรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ประสิทธิผลและประหยัด 
 2.2.2 เพ่ือพัฒนำผู้ตรวจสอบภำยในและเครือข่ำยผู้ตรวจสอบภำยใน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 มีควำมรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน 
ตำมมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน ให้มีประสิทธิภำพ  
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 2.2.3 เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภำยในและเครือข่ำยผู้ตรวจสอบภำยใน ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับไปปรับใช้หรือประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ สำมำรถสนับสนุนสถำนศึกษำในสังกัดและหน่วยรับตรวจให้บริหำรจัดกำร ด ำเนินงำน 
ปฏิบัติงำนตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับและนโยบำยได้อย่ำงถูกต้อง รัดกุมและมีระบบควบคุมภำยใน 
ที่เพียงพอเหมำะสม 
     2.3 เป้าหมาย 
 2.3.1 เชิงปริมาณ 
      1. กลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน 70 คน ประกอบด้วย ผู้ตรวจสอบภำยใน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 จ ำนวน 2 คน และเครือข่ำยผู้ตรวจสอบภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 จ ำนวน  61 คน และคณะท ำงำน จ ำนวน 7 คน 
      2. หน่วยรับตรวจ ประกอบด้วย สถำนศึกษำในสังกัด จ ำนวน 47 แห่ง และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ จ ำนวน 1 แห่ง 
 2.3.2 เชิงคุณภาพ  
      1. สถำนศึกษำในสังกัดและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ได้รับกำรตรวจสอบและประเมินผล 
กำรปฏิบัติงำนตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด   
       2. ผู้ตรวจสอบภำยในและเครือข่ำยผู้ตรวจสอบภำยใน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถม 
ศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 ได้รับกำรพัฒนำกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน ตำมมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
ตรวจสอบภำยใน 
      3. ผู้ตรวจสอบภำยในและเครือข่ำยผู้ตรวจสอบภำยใน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถม 
ศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 น ำควำมรู้ที่ได้รับไปปรับใช้หรือประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
     2.4 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
 2.4.1 เชิงปริมาณ 
      1. กลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน 70 คน ประกอบด้วย ผู้ตรวจสอบภำยใน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 จ ำนวน 2 คน และเครือข่ำยผู้ตรวจสอบภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 จ ำนวน  61 คน  และคณะท ำงำน จ ำนวน 7 คน 
      2. หน่วยรับตรวจ ประกอบด้วย สถำนศึกษำในสังกัด จ ำนวน 47 แห่ง และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ จ ำนวน 1 แห่ง  
 2.4.2 เชิงคุณภาพ 
      1. สถำนศึกษำในสังกัดและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ได้รับกำรตรวจสอบและประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด   
      2. ผู้ตรวจสอบภำยในและเครือข่ำยผู้ตรวจสอบภำยใน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถม 
ศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 ได้รับกำรพัฒนำกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน ตำมมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
ตรวจสอบภำยใน  
      3. ผู้ตรวจสอบภำยในและเครือข่ำยผู้ตรวจสอบภำยใน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถม 
ศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 น ำควำมรู้ที่ได้รับไปปรับใช้หรือประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบได้อย่ำง 
มีประสิทธิภำพ 
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     2.5  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 2.5.1 สถำนศึกษำในสังกัดและหน่วยรับตรวจ ปฏิบัติงำนได้ถูกต้องตำมกฎหมำย ระเบียบข้อบังคับ
มติคณะรัฐมนตรี นโยบำยและบรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก ำหนด มีระบบควบคุมภำยในที่เพียงพอ
เหมำะสม เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
 2.5.2 ผู้ตรวจสอบภำยในและเครือข่ำยผู้ตรวจสอบภำยใน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
มหำสำรคำม เขต 1 มีควำมรู้ ทักษะด้ำนกำรตรวจสอบภำยในและสำมำรถน ำไปพัฒนำกำรปฏิบัติงำน
ตรวจสอบภำยใน ให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล  
 2.5.3 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1  มีระบบกำรตรวจสอบภำยใน 
ที่มีประสิทธิภำพ กำรบริหำรงำนแบบมีส่วนร่วมและมีเครือข่ำยที่เข้มแข็ง  
 2.5.4 เครือข่ำยผู้ตรวจสอบภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 
เกิดควำมตระหนัก และเห็นควำมส ำคัญของงำนตรวจสอบภำยใน  
     2.6 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
 2.6.1 กลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน 70 คน ประกอบด้วย ผู้ตรวจสอบภำยใน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 จ ำนวน 2 คน และเครือข่ำยผู้ตรวจสอบภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 จ ำนวน  61 คน  และคณะท ำงำน จ ำนวน 7 คน 
 2.6.2 หน่วยรับตรวจ ประกอบด้วย สถำนศึกษำในสังกัด จ ำนวน 47 แห่ง และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ จ ำนวน 1 แห่ง  
     2.7 ระยะเวลาด าเนินโครงการ ตุลำคม 2563 – กันยำยน  2564 
     2.8 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
   วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ 113,000  บาท 
2.8.1 กิจกรรมและการด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรมและการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ สถานที่ 
1 เสนอขออนุมัติโครงกำร พ.ย.- ธ.ค.2563 น.ส.รุจีรัตน์ กัญญำน้อย

นำงสุดำรัตน์ เพียลำ 
สพป.มค.1 

2 ทบทวนและแต่งตั้งเครือข่ำยผู้ตรวจสอบ
ภำยใน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 

พ.ย.- ธ.ค.2563 
น.ส.รุจีรัตน์ กัญญำน้อย

นำงสุดำรัตน์ เพียลำ 

สพป.มค.1 

3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรเครือข่ำยผู้
ตรวจสอบ ภำยใน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถม ศึกษำมหำสำคำม เขต 1 

ธ.ค.2563-ม.ค.2564 
น.ส.รุจีรัตน์ กัญญำน้อย

นำงสุดำรัตน์ เพียลำ 

สพป.มค.1 

4 ผู้ตรวจสอบภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ประถมศึกษำมหำสำรคำม  
เขต 1 เข้ำรับกำรอบรมเพ่ือพัฒนำตนเอง 
4.1 หลักสูตร สพฐ. ก ำหนด 
4.2 หลักสูตรประกำศนียบัตรผู้ตรวจสอบ
ภำยในภำครัฐ (CGIA) 
4.3 หลักสูตรอื่น ๆ 

ม.ค.-ก.ย.2564 

น.ส.รุจีรัตน์ กัญญำน้อย
นำงสุดำรัตน์ เพียลำ 

ตำมโครงกำรที่ 
สพฐ.ก ำหนด 
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2.8.1 กิจกรรมและการด าเนินการ (ต่อ) 

ที ่ กิจกรรมและการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ สถานที่ 
5 ตรวจสอบ ติดตำมและประเมินผลสถำนศึกษำ

ในสังกัด จ ำนวน 42 แห่ง 
5.1 จัดท ำแผนปฏิบัติงำน   
5.2 แจ้งกำรเข้ำตรวจให้หน่วยรับตรวจทรำบ 
5.3 ด ำเนินกำรตรวจสอบสถำนศึกษำในสังกัด  
5.4 รำยงำนผลกำรตรวจสอบ 

 
 

ธ.ค.2563-มค.2564 
ธ.ค.2563-ก.ค.2564 
ธ.ค.2563-ก.ค.2564 
ธ.ค.2563-ส.ค.2564 

น.ส.รุจีรัตน์ กัญญำน้อย
นำงสุดำรัตน์ เพียลำ 

สพป.มค.1 

6 ตรวจสอบ ติดตำมและประเมินกำรปฏิบัติงำน
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จ ำนวน 1 แห่ง 
ร่วมกับคณะท ำงำนเครือข่ำยผู้ตรวจสอบ
ภำยใน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
เครือข่ำยที่ 12 

 
ม.ค.-ก.ค.2564 

น.ส.รุจีรัตน์ กัญญำน้อย
นำงสุดำรัตน์ เพียลำ 

สพป.มค.1 

7 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ 
 

ก.ย.2564 น.ส.รุจีรัตน์ กัญญำน้อย
นำงสุดำรัตน์ เพียลำ 

สพป.มค.1 

 

2.8.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณทั้งสิ้น 113,000 บาท โดยมีรายละเอียดการใช้จ่าย 
ดังนี้  
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก 
งบประมาณ รวม ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร
เครือข่ำยผู้ตรวจสอบภำยใน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำมหำสำคำม เขต 1 
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม     
   (35บ. X 70คน x 2 มื้อ) 
- ค่ำอำหำรกลำงวัน 
   (120บ. X 70คน) 
- ค่ำวิทยำกร 
- ค่ำวัสดุ 

 
 
 
 
 
 
 
 

7,200 
 

 
 
 
 

4,900 
 

8,400 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

13,500 

34,000  34,000 

2 ผู้ตรวจสอบภำยในส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
มหำสำรคำม เขต 1 เข้ำรับกำร
อบรมเพ่ือพัฒนำตนเอง  
หลักสูตร สพฐ. กรมบัญชีกลำง 
และหน่วยงำนอื่นก ำหนด 
- เบี้ยเลี้ยง 

  
 
 
 
 
 

2,600 

 17,700  17,700 
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2.8.2 (ต่อ) 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก 
งบประมาณ รวม ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ รวม 

 - ค่ำพำหนะ/ค่ำชดเชยน้ ำมัน 
- ค่ำท่ีพัก 
- ค่ำลงทะเบียน 

 
2,600 
4,800 

7,700 
  

  

3 
 

ตรวจสอบ ติดตำม ประเมินผล
สถำนศึกษำในสังกัด จ ำนวน 5 
แห่ง และร่วมกับเครือข่ำยผู้
ตรวจสอบภำยใน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 
1 จ ำนวน 42 แห่ง 
- เบี้ยเลี้ยง     
- ค่ำพำหนะ/ค่ำชดเชยน้ ำมัน    
- ค่ำวัสดุ 
 

  
 
 
 
 
 
 

26,060 
27,300 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,500 

55,860  55,860 

4 ตรวจสอบ ติดตำมและประเมิน
กำรปฏิบัติงำนส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ จ ำนวน 1 แห่ง 
ร่วมกับคณะท ำงำนเครือข่ำยผู้
ตรวจสอบภำยใน ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ เครือข่ำยที่ 12 
- เบี้ยเลี้ยง     
- ค่ำท่ีพัก    

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1,440 
3,000 

 4,440  4,440 

5 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
โครงกำรฯ 
- ค่ำถ่ำยเอสำร/รูปเล่ม 

  
 

1,000 

 1,000  1,000 

รวมทั้งสิ้น 7,200 89,800 16,000 113,000  113,000 
(ขออนุมัติถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 
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2.8.3 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (ไตรมาส) 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รวม 
ไตรมาสที่ 
1/2564 

ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

 

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรเครือข่ำย
ผู้ตรวจสอบภำยใน ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
มหำสำรคำม เขต 1 

 34,000   34,000 

2. ตรวจสอบภำยในส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
มหำสำรคำม เขต 1 เข้ำรับกำร
อบรมเพ่ือพัฒนำตนเอง หลักสูตร 
สพฐ. กรมบัญชีกลำง และหน่วยงำน
อ่ืนก ำหนด 

 17,700 
 

  17,700 
 

3. ตรวจสอบ ติดตำม ประเมินผล
สถำนศึกษำในสังกัด จ ำนวน 5 แห่ง 
และร่วมกับเครือข่ำยผู้ตรวจสอบ
ภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 
จ ำนวน 42 แห่ง 

 26,060 29,800  55,860 

4. ตรวจสอบ ติดตำมและประเมิน
กำรปฏิบัติงำนส ำนักงำนเขต 
พ้ืนที่กำรศึกษำ จ ำนวน 1 แห่ง 
ร่วมกับคณะท ำงำนเครือข่ำยผู้
ตรวจสอบภำยใน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ เครือข่ำยที่ 12 

   4,440 4,440 

5. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
โครงกำรฯ 

   1,000 1,000 

รวม  77,760 29,800 5,440 113,000 
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โครงการ “พัฒนาศักยภาพด้านกฎหมายในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” 
 

หน่วยงำนรับผิดชอบ กลุ่ม กลุ่มกฎหมำยและคดี  และกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
สพป. มหำสำรคำม เขต 1 
ผู้ติดต่อประสำนงำน (contact person) 
ชื่อ – นำมสกุล  นำงสำวสุกัญญำ  จ ำปำทอง   โทรศัพท ์ 088-3331178 
โทรสำร  -  E-mail  sukanya.jng@gmail.com 
ชื่อ – นำมสกุล  นำงวรำภรณ์  ตรีไพศำลภักดี   โทรศัพท ์ 081-9656949 
โทรสำร -   E-mail  kaijaokna@gmail.com 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
            เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ 
     2.1  หลักการและเหตุผล 

โดยที่พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม ได้มีกำรกระจำยอ ำนำจในกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำไปยัง
หน่วยงำนในระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ จำกกำรที่ผ่ำนมำพบว่ำ ปัจจุบันกำรบริหำรงำนและกำร
จัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเกี่ยวกับข้อกฎหมำยตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม กำรด ำเนินกำรทำงวินัย และกฎหมำยวิธีปฏิบัติรำชกำรทำง
ปกครอง  ในบำงเรื่องยังไม่เป็นไปตำมระเบียบกฎหมำยก ำหนด ดังนั้น เพ่ือให้กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
ของโรงเรียนเกี่ยวกับข้อกฎหมำยกำรด ำเนินกำรทำงวินัย พระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง เป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพเกิดประสิทธิผล และเป็นกำรเสริมสร้ำงพัฒนำวินัยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ จึงมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำง กำรศึกษำในสังกัด 
เพ่ีอให้สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้อย่ำงถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทำงรำชกำร และ
เป็นไปตำมระเบียบของทำงรำชกำรต่อไป 
     2.2 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในระเบียบกฎหมำยที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
 2. เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมปฏิบัติรำชกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ 
รำชกำร และเป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่สังคม 
 3. เพ่ือเป็นกำรเสริมสร้ำงวินัย และลดกำรกระท ำผิดวินัยของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำ 
 4. เพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งให้สถำนศึกษำท่ีเป็นนิติบุคคลตำมกฎหมำยมหำชนในกำรบริหำร 
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
     2.3  เป้าหมาย 
 1) ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในระเบียบกฎหมำยที่ใช้ใน
กำรปฏิบัติงำนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 80 
 2) สถิติกำรกระท ำผิดวินัยของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดลดลงร้อยละ 10 
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3) ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในระเบียบกฎหมำยที่ใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรได้อย่ำงถูกต้องตำมข้ันตอน ระเบียบกฎหมำย กำรบริหำรรำชกำรเกิด
ประสิทธิภำพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน 
     2.4 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 

2.4.1 เชิงปริมาณ 
     1) ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในระเบียบกฎหมำยที่ใช้

ในกำรปฏิบัติงำนเพิ่มขึ้นร้อยละ 80 
      2) สถิติกำรกระท ำผิดวินัยของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดลดลงร้อยละ 10 
 2.4.2 เชิงคุณภาพ 
           ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในระเบียบกฎหมำยที่ใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรได้อย่ำงถูกต้องตำมข้ันตอน ระเบียบกฎหมำย กำรบริหำรรำชกำรเกิด
ประสิทธิภำพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน 
     2.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำกำรศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำร
ปฏิบัติงำนในสถำนศึกษำ 
 2. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสำมำรถพิจำรณำด ำเนินกำรทำงวินัยได้ตำมขบวนกำร 
และข้ันตอนตำมกฎหมำย 
 3. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรตำมกฎหมำยในกำรบริหำรจัดกำร
ตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับสถำนศึกษำ 
 4. เพ่ือลดปัญหำข้อพิพำท กำรฟ้องร้องคดีปกครอง และลดกำรกระท ำผิดวินัยในสถำนศึกษำ 
     2.6 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
     2.7 ระยะเวลาด าเนินโครงการ  ตุลำคม 2563 – กันยำยน 2564 
     2.8 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

    วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ 80,400 บาท 
2.8.1 กิจกรรมและการด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรมและการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ สถานที่ 
1 ขออนุมัติโครงกำร ก.พ. 2564 สุกัญญำ, วรำภรณ์  
2 แต่งตั้งคณะท ำงำนด ำเนินกำรฝึกอบรม/

ประชุมคณะกรรมกำร 
ก.พ. 2564 สุกัญญำ, วรำภรณ์  

3 ก ำหนดหลักสูตร/ติดต่อวิทยำกร ก.พ. – ม.ค. 2564 สุกัญญำ, วรำภรณ์  
4 ประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง มี.ค. 2564 สุกัญญำ, วรำภรณ์  
5 ผลิตจัดหำสื่อและเอกสำรประกอบกำร

ฝึกอบรม 
มี.ค. – เม.ย. 2564 สุกัญญำ, วรำภรณ์  

6 ด ำเนินกำรจัดฝึกอบรม พ.ค. 2564 สุกัญญำ, วรำภรณ์  
7 ประเมินผลและสรุปผล และรำยงำนผล

กำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร 
พ.ค. 2564 สุกัญญำ, วรำภรณ์  

8 ติดตำมผลกำรด ำเนินโครงกำร มิ.ย. – ก.ย. 2564 สุกัญญำ, วรำภรณ์  
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2.8.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณทั้งสิ้น 80,400 บาท โดยมีรายละเอียดการใช้จ่าย ดังนี้  

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก 
งบประมาณ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ค่ำตอบแทนวิทยำกร  (7 ชม.×
1,200) 

8,400   8,400   

2 ค่ำพำหนะวิทยำกร   5,000  5,000   
3 ค่ำอำหำรว่ำง (220×35×2)  15,400  15,400   
4 ค่ำอำหำรกลำงวัน

((220×120)80) 
 26,400  26,400   

5 ค่ำเอกสำรและวัสดุอุปกรณ์ใน
กำรอบรม  (220×100) 

  22,000 22,000   

6 ค่ำวุฒิบัตร (220×10)   2,200 2,200   
7 ค่ำป้ำยไวนิล   1,000 1,000   
 รวมทั้งสิ้น 8,400 46,800 25,200 80,400   

(ขออนุมัติถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 
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โครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติโครงการการบริหารจัดการการใช้งานระบบสนับสนุนการ 
              บริหารจัดการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา Education Area  
              Management Support System : AMSS++” 
หน่วยงำนรับผิดชอบ กลุ่ม อ ำนวยกำร  สพป. มหำสำรคำม เขต 1 
ผู้ติดต่อประสำนงำน (contact person) 
ชื่อ – นำมสกุล นำงเอ็มอร  ทวยภำ       โทรศัพท์  043-723517 
โทรสำร 043-711178   E-mail airm.on1971@gmail.com 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
           เม่ือวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
 

ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ 
     2.1 หลักการและเหตุผล 

กำรบริหำรงำนด้ำนเอกสำรสำรบรรณ  ตั้งแต่กำรจัดท ำ กำรรับ กำรส่ง กำรเก็บรักษำ กำรยืม ตลอดจนถึง
กำรท ำลำยเอกสำร เป็นเรื่องส ำคัญและจ ำเป็นต่อองค์กรเป็นอย่ำงมำก  กำรพัฒนำงำนด้ำนสำรบรรณโดยใช้  
E - office (ระบบ AMSS++) เป็นนวัตกรรมกำรเปลี่ยนแปลง โดยใช้เทคนิควิธีกำรน ำเอกสำรทำงรำชกำรมำจัดท ำ
เป็นเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์  เพ่ือแก้ปัญหำกำรจัดเก็บรูปแบบเก่ำ  คือ กำรน ำเอกสำรจัดเก็บลงแฟ้มตำมหมวดหมู่
ของเอกสำรซึ่งต้องใช้พ้ืนที่ แฟ้มเอกสำรและสิ้นเปลืองทรัพยำกร  อีกทั้งยังใช้เวลำมำกส ำหรับกำรค้นหำในเวลำที่
จ ำเป็นต้องใช้เอกสำรของทำงรำชกำร กำรพัฒนำเอกสำรระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบ E-Office (ระบบ AMSS++)  
จะน ำไปสู่กำรจัดเก็บ กำรรับ กำรส่งและให้กำรบริกำรเอกสำรรำชกำรได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง ประหยัดทั้ง
ทรัพยำกรทำงธรรมชำติและบุคลำกร  และยังสำมำรถใช้เป็นแหล่งข้อมูลสำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ
ได้เป็นอย่ำงดี เพ่ือให้กำรท ำงำนระหว่ำงส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำมีกำรท ำงำนที่สอดประสำนกัน
อย่ำงเป็นระบบ มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลมำกยิ่งขึ้น ซึ่งระบบ AMSS++ สำมำรถท ำให้เกิดกำรถ่ำยโยงข้อมูล
ด้ำนงำนบริหำรทั่วไป งำนวิชำกำร งำนแผนงำนและงบประมำณ และกำรบริหำรงำนบุคคล เพ่ือลดขั้นตอนกำร
ท ำงำน ลดควำมซ้ ำซ้อน แต่ได้ประโยชน์มำก  ซึ่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจะต้องอ ำนวยกำร สนับสนุน ส่งเสริม
ให้โรงเรียนทุกโรงเรียนใช้ในกำรบริหำรจัดกำร เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรทั้งเขตพ้ืนที่ กำรศึกษำมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล สอดคล้องกับนโยบำย Thailand 4.0 
     2.2 วัตถุประสงค์ 

2.2.1. เพ่ือให้กำรท ำงำนระหว่ำงส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำมีกำรท ำงำนที่สอด
ประสำนกันอย่ำงเป็นระบบ มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลมำกยิ่งขึ้น 

2.2.2 เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีประสิทธิภำพ และส่งต่อไปสู่
ควำมส ำเร็จตำมพันธกิจหลักของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ด้ำนสิทธิโอกำสทำงกำรศึกษำ และด้ำนคุณภำพ
ผู้เรียน  

2.2.3 เพ่ือมีระบบงำนด้ำนสิทธิและโอกำส ระบบงำนด้ำนกำรวัดผลประเมินผล ระบบงำนด้ำนกำร
นิเทศ ติดตำม และประเมินผล เพ่ิมเติมจำกด้ำนบริหำรทั่วไป และด้ำนบริหำรงบประมำณสนับสนุนให้บรรลุ
พันธกิจหลักของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
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     2.3 เป้าหมาย 
   2.3.1 เชิงปริมำณ 

     ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
มหำสำรคำม เขต 1 จ ำนวนทั้งสิ้น 280 คน ประกอบด้วย ธุรกำรโรงเรียน จ ำนวน 197 คน รอง ผอ.สพป.
มหำสำรคำม เขต 1 จ ำนวน 3 คน ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม จ ำนวน 10 คน และเจ้ำหน้ำที่ผู้เกี่ยวข้อง  
จ ำนวน 72  คน 

2.3.2 เชิงคุณภำพ 
     1. กำรท ำงำนระหว่ำงส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำประสำนกันอย่ำงเป็นระบบ มี

ประสิทธิภำพและประสิทธิผลมำกยิ่งขึ้น  
     2. กำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีประสิทธิภำพ ประสบควำมส ำเร็จตำมพันธกิจ

หลักของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ด้ำนสิทธิโอกำสทำงกำรศึกษำ และด้ำนคุณภำพผู้เรียน   
     3. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 มีข้อมูลด้ำนงำนบริหำรทั่วไป 

งำนวิชำกำร งำนแผนงำนและงบประมำณ และกำรบริหำรงำนบุคคลที่เป็นปัจจุบัน 
     2.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

2.4.1 กำรท ำงำนระหว่ำงส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำประสำนกันอย่ำงเป็นระบบ มี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลมำกยิ่งขึ้น  

2.4.2 กำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีประสิทธิภำพ ประสบควำมส ำเร็จ 
ตำมพันธกิจหลักของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ด้ำนสิทธิโอกำสทำงกำรศึกษำ และด้ำนคุณภำพผู้เรียน   
 2.4.3 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 มีข้อมูลด้ำนงำนบริหำรทั่วไป 
งำนวิชำกำร งำนแผนงำนและงบประมำณ และกำรบริหำรงำนบุคคลที่เป็นปัจจุบัน 

2.4.4 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำมีระบบกำรกำรจัดเก็บ รับ – ส่ง เอกสำรสำร
บรรณอย่ำงเป็นระบบด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

2.4.5 สถำนศึกษำในสังกัดสำมำรถสืบค้น รับ – ส่ง เอกสำรทำงรำชกำรได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว 
ทั่วถึง ประหยัดเวลำและค่ำใช้จ่ำย 

2.4.6 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 มีระบบบริหำรจัดกำรข้อมูล
ด้ำนงำนบริหำรทั่วไป งำนวิชำกำร งำนแผนงำนและงบประมำณ และกำรบริหำรงำนบุคคลที่มีประสิทธิภำพ 
     2.5 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 

2.5.1 โรงเรียนในสังกัด 
2.5.2 บุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด 

     2.6 ระยะเวลาด าเนินโครงการ . 1 กุมภำพันธ์ - 30 กันยำยน 2564 
     2.7 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ 100,000 บาท 
 
 
 
 
 
 



๒๖๑ 

2.7.1 กิจกรรมและการด าเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรมและการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ สถานที่ 
1 ศึกษำวัตถุประสงค์และแนวทำงกำร

จัดกำรอบรม  
 กลุ่มอ ำนวยกำร  

2 เสนอผู้บริหำรอนุมัติด ำเนินกำรจัด
โครงกำร 

 กลุ่มอ ำนวยกำร  

3 ประสำนงำนที่เกี่ยวข้อง  กลุ่มอ ำนวยกำร  
4 ด ำเนินกำรจัดฝึกอบรมอบรมเชิง

ปฏิบัติกำร   
 กลุ่มอ ำนวยกำรและ 

ICT 
 

5 สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนปฏิทิน
กำรปฏิบัติงำน 

 กลุ่มอ ำนวยกำร  

 

2.7.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณทั้งสิ้น 100,000 บาท โดยมีรายละเอียดการใช้จ่าย 
ดังนี้  
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม งบประมาณ  

1 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  21,140  21,140   
2 ค่ำอำหำรกลำงวัน  36,240  36,240   
3 ค่ำตอบแทนวิทยำกร 21,600   21,600   
4 ค่ำวัสดุประกอบกำรอบรม    10,020 10,020   
5 ค่ำสรุปและรำยงำนผล    5,000 5,000   
6 ค่ำท่ีพักวิทยำกร  6,000  6,000   
 รวมทั้งสิ้น 21,600 63,380 15,020 100,000   

(ขออนุมัติถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 
 

2.7.3 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (ไตรมาส) 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2564 
ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

1. อบรมเชิงปฏิบัติกำรบุคลำกรใน
ส ำนักงำน 

  20,000  20,000 

2. อบรมเชิงปฏิบัติกำรโรงเรียนใน
สังกัด 

  80,000  80,000 

รวม   100,000  100,000 
 



 
 

ส่วนที่ 4 

การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นเครื่องมือส าคัญในการปฏิบัติงาน เพ่ือส่งมอบ
ผลผลิตการให้บริการการศึกษาที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด แผนปฏิบัติ
ราชการจังหวัดประจ าปีงบประมาณ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในแต่ละปีงบประมาณ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 จึงได้ก าหนดกระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติ และปัจจัย
ความส าเร็จ เพ่ือเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน 

แนวทางส าคัญในการน าแผนสู่การปฏิบัติ 

 การปฏิบัตินั้น จะต้องอาศัยความร่วมมือของทุกส่วนในสังกัด ที่จะมุ่งมั่นผลักดันการด าเนินงาน 
แผนงาน/โครงการ ภายใต้นโยบายที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี และในการด าเนินงานโครงการส าคัญ
ต่าง ๆ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการระดมสรรพก าลังทั้ งในด้าน
บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีต่าง ๆ ตลอดจนการสร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมอย่าง
เป็นเอกภาพและการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม 
เขต 1  จึงก าหนดแนวทางที่ส าคัญในการน าแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
ดังนี้ 
  1. รับนโยบายจาก สพฐ. สร้างความเข้าใจและความร่วมมือกับฝ่ายบริหารของส านักงาน     
เขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้แทนประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ผู้แทน
คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นกลไกส าคัญในการด าเนินการ แปลงนโยบาย ประเด็นกลยุทธ์  
และตัวชี้วัดความส าเร็จ ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับบริบทของพ้ืนที่ ภายใต้แผนปฏิบั ติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
  2. ผู้บริหารการศึกษาทุกระดับ ให้ความส าคัญในการใช้แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เพ่ือใช้เป็นกรอบในการบริหารการด าเนินงานและการใช้งบประมาณของหน่วยงาน 
  3. ชี้แจง สร้างความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  ให้บุคลากรในหน่วยปฏิบัติ  ได้รับทราบความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของแผนอย่างถูกต้องชัดเจน 
เพ่ือการมีส่วนร่วมและสนับสนุนให้การด าเนินงานตามแผนฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอ ส าหรับการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของแต่ละกลุ่มปฏิบัติในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา     
และสถานศึกษาในสังกัด 
  5. ติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิ บัติการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 256 4                
มีการก าหนดทิศทาง ดังนี้ 
     5.1 ทุกกลุ่มที่ปฏิบัติในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด ให้ความส าคัญ
กับการติดตามความก้าวหน้าในแต่ละนโยบาย ประเด็นกลยุทธ์ และตัวชี้วัดความส าเร็จ ในการประเมินผล
ส าเร็จและผลกระทบของการด าเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
     5.2 ทุกกลุ่มที่ปฏิบัติงานในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด ใช้ตัวชี้วัด
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 1 และน าค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดมาก าหนดเป็นเกณฑ์ท่ีส าคัญในการประเมินผล 
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                       5.3 พัฒนาระบบการรายงานผลการปฏิบัติราชการ และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
เป็นรายไตรมาสอย่างต่อเนื่อง เพ่ือรับทราบปัญหาอุปสรรค ส าหรับการทบทวน ก าหนดมาตรการ เพื่อปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาอย่างทันต่อสถานการณ์ มีระบบวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการใช้จ่าย
งบประมาณและจัดท าแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบการก ากับดูแลให้โปร่งใส และเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด (ทุกกลุ่มที่เก่ียวข้องบูรณาการร่วมกัน) 
 

ปฏิทินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

ตุลาคม  2563  - รับทราบนโยบายจาก สพฐ. แจ้งนโยบายและทิศทาง การด าเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพ่ือด าเนินการในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ตุลาคม  2563 - รับทราบแนวทางด าเนินการตามกรอบวงเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  จาก สพฐ  
- รับทราบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

พฤศจิกายน  2563 - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รับทราบกรอบวงเงินงบประมาณจาก สพฐ.       
เพ่ือบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

  8  มกราคม  2564 รายงานผลการด าเนินงานรอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2563 – ธันวาคม 2563) 
9  เมษายน  2564 รายงานผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 
9  กรกฎาคม  2564 รายงานผลการด าเนินงานรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2563 – มิถุนายน 2564) 
  8  ตุลาคม  2564 รายงานผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 
 

            ทั้งนี้  การบริหารงบประมาณให้ค านึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัด และเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน
สูงสุด สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จุดเน้น และตัวชี้วัดความส าเร็จ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 และบูรณาการการด าเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นโยบายของจังหวัด        
และบริบทของพ้ืนที่ โดยการด าเนินงานให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณ และระเบียบวิธีการบริหาร
งบประมาณ การเงิน การคลัง  
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๒๖๕ 
 

คณะท างาน 

ที่ปรึกษา 
 1. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 
 2. รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1  ทุกท่ำน 
 3. ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/หน่วย  ทุกกลุ่ม   
 
คณะท างาน 
 1. นำยสมหมำย  โมฆรัตน์   รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
        มหำสำรคำม เขต 1    ประธำนคณะท ำงำน 
 2. นำงสำวนภำพร  อุทัยสำร์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน   คณะท ำงำน 
 3. นำงสำวพรปภำทิพย์  ขุนบุญจันทร์  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร คณะท ำงำน 
 4. นำงธนำจิตต์  พัฒยำ     นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร  คณะท ำงำน 
 5. นำงอัญชลี  ส่องสพ     นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฎิบัติกำร   คณะท ำงำน 
6. นำงสำวสุติพร  วรนำม     พนักงำนพิมพ์ดีด     คณะท ำงำน 
 7. นำงสำวกุลธิดำ  เอ่ียมสอำด   ลูกจ้ำงชั่วครำว     คณะท ำงำน 
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