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ก 

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มีหน้าท่ีในการส่งเสริม 

สนับสนุน  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นท่ีการศึกษาให้ท่ัวถึง และมีคุณภาพ การปฏิบัติหน้าท่ีจน
บรรลุผลสำเร็จได้และมีระบบการวางแผนการดำเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนา
ประสานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน สถานศึกษา และท่ีสำคัญ คือ การติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
และรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมา เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ วางแผนการดำเนินงานในปีต่อไป 

 รายงานผลการดำเนินงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 จัดทำขึ้น
เพื่อติดตามการดำเนินของโครงการ กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ตัวชี ้วัด นโยบายสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ทราบถึงผลสำเร็จของการดำเนินการ และเป้าหมายท่ีกำหนด 
โดยจะได้นำผลการดำเนินการและข้อมูลที ่ได้ไปใช้ในการวางแผนพัฒนา ปรับปรุง การดำเนินงานการ           
จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ขอขอบคุณผู้รับผิดชอบโครงการ        

/ ตัวชี้วัด และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ท่ีให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการ
ดำเนินงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์เกี่ยวกับการจัดการศึกษาต่อไป 
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ข 

สารบัญ 

                หน้า 

คำนำ             ก 
สารบัญ             ข 
สารบัญตาราง            ค 
สารบัญแผนภูมิ            ฅ 
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว     ฆ 
สารผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1     จ 
ส่วนท่ี 1 บทนำ            1 

- อำนาจหน้าท่ีสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา      1 
- โครงสร้างการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1         8 
- ข้อมูลพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1         11 

 

ส่วนท่ี 2 การขับเคล่ือนนโยบายสู่การปฏิบัติ         19 
- วิสัยทัศน์           19 
- พันธกิจ           19 
- เป้าหมาย           20 
- นโยบาย           21 
- มาตรการและแนวดำเนินการ         22 

นโยบายท่ี 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ    22 
นโยบายท่ี 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ   22 
นโยบายท่ี 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์     23 
นโยบายท่ี 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน 
            และลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา       24 
นโยบายท่ี 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม   25 
นโยบายท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา    25 

- Model การบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1         26 
- จุดเน้นเชิงนโยบายสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1      28 
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ฃ 

สารบัญ (ต่อ) 
                 หน้า 

ส่วนท่ี 3 ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564        29 
 -  เทียบเคียงผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา          
มหาสารคาม เขต 1 เทียบเคียงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน                            
พ.ศ. 2564               29 

 - ผลการดำเนินการนโยบายท่ี 1 จำนวน  3  โครงการ       61  
 - ผลการดำเนินการนโยบายท่ี 3 จำนวน  27 โครงการ       75 
 - ผลการดำเนินการนโยบายท่ี 4 จำนวน  3  โครงการ               136 
 - ผลการดำเนินการนโยบายท่ี 5 จำนวน  2  โครงการ               144 
          - ผลการดำเนินการนโยบายท่ี 6 จำนวน 15 โครงการ               149 
 
  - ภาคผนวก                     187 
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ค 

 

สารบัญตาราง 

           หน้า 

ตารางท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  11 
ตารางท่ี 2 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2564 (ข้อมูล 25 มิ.ย.2564)     12 

ตารางท่ี 3 จำนวนโรงเรียน จำแนกตามขนาดโรงเรียน ปีการศึกษา 2564    12 

ตารางท่ี 4 จำนวนโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา      13 

ตารางท่ี 5 ผลการทดสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่าน  
             ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1         14  

ตารางท่ี 6 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (Nation Test : NT) 
             ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3         15 

ตารางท่ี 7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
             ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6         16 
ตารางท่ี 8 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
             ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3         17 
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ฅ 

 

สารบัญแผนภูมิ 
 

           หน้า 

แผนภูมิท่ี 1 โครงสร้างการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  

               ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1        8 
แผนภูมิท่ี 2  ผลการทดสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่าน  
               ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1        14 
แผนภูมิท่ี 3  ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
               (Nation Test : NT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3     15 
แผนภูมิท่ี 4 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)   
               ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6       16 
แผนภูมิท่ี 5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)   
               ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3       17 
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การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน 

1. มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 
2. มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคง – มีคุณธรรม 
3. มีงานทำ – มีอาชีพ 
4. เป็นพลเมืองดี 

 

1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
     1) มีความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง 
     2) ยึดมั่นในศาสนา 
     3) มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ 
     4) มีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตนเอง 
 

2. มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง – มีคุณธรรม 
    1) รู้จักแยกแยะส่ิงท่ีผิด – ชอบ / ช่ัว – ดี 
    2) ปฏิบัติแต่ส่ิงท่ีชอบส่ิงท่ีดีงาม 
    3) ปฏิเสธส่ิงท่ีผิด ส่ิงท่ีช่ัว 
    4) ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 
 

3. มีงานทำ – มีอาชีพ 
     1) การเล้ียงดูลูกหลานในครอบครัวหรือ การฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็กและเยาวชนรักงาน   
สู้งาน ทำจนงานสำเร็จ 
     2) การฝึกฝนอบรมท้ังในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนทำงานเป็น และมีงานทำ   
ในท่ีสุด 
     3) ต้องสนับสนุนผู้สำเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานทำ จนสามารเล้ียงตัวเองและครอบครัว 
 

4. เป็นพลเมืองดี 
     1) การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าท่ีของทุกคน 
     2) ครอบครัว – สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทำหน้าท่ีเป็นพลเมืองดี 
     3) การเป็นพลเมืองดีคือ “ เห็นอะไรท่ีจะทำเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทำ” เช่น งานอาสาสมัคร งานบำเพ็ญ
ประโยชน์ งานสาธารณกุศล ให้ทำด้วยความมีน้ำใจ และความเอื้ออาทร 
  

  

ฆ 

 

พระบรมราโชบายด้านการศึกษา 
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
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 “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร 
 กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามมินทราธิเบศร ราชวโรดม บรมนาถบพิตร วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” 
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          สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1   ขับเคล่ือนนโยบาย
สู่การปฏิบัติโดยดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามวิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 1 บริหาร   
จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน 
  รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เกิดขึ ้นจากการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยผลท่ีเกิดขึ้นมีท้ังเกิดจากการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการส่งเสริม สนับสนุน การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของ
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  และเป็นไปตาม พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูร ท่ีมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน ท้ัง 4 ด้าน เพื่อพัฒนาเด็กให้สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เป็นคนเก่ง ดี มีความสุข ใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถใช้ชีวิต
อยู่ในสังคมแห่งการเปล่ียนแปลงได้ 
  ในนามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ขอขอบคุณ บุคลากร
และสถานศึกษา ที่ได้ทุ่มเท เสียสละ ตั้งใจปฏิบัติงาน จนนำองค์กรสู่การเป็นเลิศ ดังสโลแกน สารคามหนึ่ง 

ต้องเป็นหนึ่ง  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาต่อไป 
เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1   

 

                                                         

               ดร.สมศักด์ิ ภูมิกอง  
                                                       ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
                                                             ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 
 

 

 

 

จ 

สารจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา   
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 ส ำนกังำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1  

ส่วนที่ 1 

บทนำ 

อำนาจหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

สำน ักงานเขตพื ้นท ี ่การศ ึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป ็นหน ่วยงานที ่ เก ิดขึ้น   
ตามพระราชบ ัญญัต ิระเบ ียบบริหารราชการกระทรวงศ ึกษาธ ิการ พ.ศ. 2546 ซ ึ ่ งแก ้ ไขเพิ ่มเติม  
โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2553 และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. 2560 อาศัยอำนาจ
ตามความในมาตรา 8 และมาตรา 34 วรรคสอง แห ่งพระราชบ ัญญ ัต ิระ เบ ียบบร ิหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และโดยคำแนะนำของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการประชุม  
ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560 และตามคำแนะนำของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
และมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุม ครั้งที ่ 8/2561 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายใน
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้  

 

“สำนักงานเขต” หมายความว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื ้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

 

ข้อ 5  ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอำนาจหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอำนาจ
หน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 

     1. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื ้นที่การศึกษาให้สอดคล้อง        
กับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน และความต้องการ           
ของท้องถิ่น 

     2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพื้ นท่ี
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกำกับ ตรวจสอบ ติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

     3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
     4. กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
     5. ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
     6. ประสานระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั ้งทรัพยากรบุคคล เพื ่อส่งเสร ิม สนับสนุน              

การจัด และพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
     7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
     8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น รวมท้ังบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานศึกษาประกอบการ 
และสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษารูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

     9. ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
ในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ส่วนที ่
1 

บทนำ 
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     10. ประสาน ส่งเสริม การดำเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและคณะทำงาน 
ด้านการศึกษา 

     11. ประสานการปฏิบัติราชการท่ัวไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภาครัฐ เอกชน 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

     12. ปฏิบัติหน้าที ่อ ื ่นเกี ่ยวกับกิจการภายในเขตพื ้นที ่การศึกษาที ่ม ิได้ระบุให้เป็นหน้าท่ี             
ของหน่วยงานใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
 

  ข้อ 6  ให้แบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้  
       1. กลุ่มอำนวยการ 
       2. กลุ่มนโยบายและแผน 
       3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
       4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
       5. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
       6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
       7. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
       8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
       9. หน่วยตรวจสอบภายใน 
       10. กลุ่มกฎหมายและคดี                
      
  กฎหมาย ยุทธศาสตร์ แผนสำคัญที่เก่ียวข้อง 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน (พ.ศ. 2564 - 2565) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
มีกฎหมาย ยุทธศาสตร์ แผนต่าง ๆ ท่ีสำคัญและมีความเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้มีการประกาศใช้ต้ังแต่วันท่ี 6 เมษายน 2560 

ซึ่งในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา มีบทบัญญัติไว้ใน มาตรา 54 รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับ 
การศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ต้ังแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 

รัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคท่ีหนึ่ง  
เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย 

รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริม 
ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน 
ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าท่ีดำเนินการ กำกับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษา
ดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ท้ังนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อยต้องมี
บทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ การดำเนินการและตรวจสอบการดำเนินการ ให้เป็นไป
ตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย 
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การศึกษาท้ังปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเช่ียวชาญได้ตาม 

ความถนัดของตนและมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

ในการดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษา
ตามวรรคสาม รัฐต้องดำเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา ตามความ
ถนัดของตน 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กำหนดคำนิยามการศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง  

การศึกษาระดับก่อนอุดมศึกษา และกำหนดในมาตรา 10 การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาส
เสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีท่ีรัฐต้องจัดให้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย 

การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม  
การส่ือสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรอืทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ หรือไม่มี 
ผู้ดูแลด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นพิเศษ 
 การศึกษาสำหรับคนพิการ ให้จัดต้ังแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  
และให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับส่ิงอำนวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 

การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ต้องจัดด้วยรูปแบบท่ีเหมาะสม โดยคำนึงถึง 
ความสามารถของบุคคลนั้น 

คำส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 28/2559 เรื่องให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย  

ได้กำหนดนิยามการศึกษาข้ันพื้นฐาน 15 ปี เป็นการศึกษาต้ังแต่ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) 
(ถ้ามี) ระดับประถมศึกษา จนถึงมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) หรือเทียบเท่า  
และให้หมายความรวมถึงการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์ 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. 2546 ได้กำหนดอำนาจหน้าท่ีของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ให้มีภารกิจเกี่ยวกับการ
จัดและการส่งเสริมการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้ 

1) จัดทำข้อเสนอนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา มาตรฐานการจัดการศึกษาและหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2) กำหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง และการดำเนินการเกี่ยวกับการสนับสนุนทรัพยากร การจัดต้ัง 
จัดสรรทรัพยากร และบริหารงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

3) พัฒนาระบบการบริหาร และส่งเสริม ประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ การนำเทคโนโลยี 
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สารสนเทศไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการส่งเสริมนิเทศ การบริหารและการจัดการศึกษา 
4) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
5) พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และกำกับดูแลการจัดการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน การศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษและประสาน ส่งเสริม การจัดการ
ศึกษาข้ันพื้นฐานของเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กร
วิชาชีพสถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นของเขตพื้นท่ีการศึกษา 

6) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
7) ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบ ของสำนักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน หรือตามท่ีรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กำหนดให้รัฐมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย 

การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้อง 
และบูรณาการกัน ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 ซึ่งกำหนดให้
หน่วยงานรัฐทุกหน่วยมีหน้าท่ีดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 
2580 มีวิสัยทัศน์คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 
ประกอบด้วยความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ 
และการกระจายรายได้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
ความหลากหลายทางชีวภาพคุณภาพส่ิงแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ และประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ การพัฒนาประเทศในช่วงเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ 
จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพฒันาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ” ซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1) 
ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4) ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5) 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และ 6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ(พ.ศ. 2561 - 2580) 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนท่ีจัดทำไว้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ    

โดยจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดทำงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณจะต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งประเด็นแผนแม่บท
ภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น ประกอบด้วย 1) ความมั่นคง 2) การต่างประเทศ 3) การพัฒนาการ
เกษตร 4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 5) การท่องเท่ียว 6) การพัฒนาพื้นท่ีและเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 7) 
โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล 8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมยุคใหม่ 
9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 10) การปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรม 11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
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12) การพัฒนาการเรียนรู้ 13) การสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี 14) ศักยภาพการกีฬา 15) พลังทางสังคม 16) 
เศรษฐกิจฐานราก 17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม                                                                

 
 
18) การเติบโตอย่างยั่งยืน 19) การบริหารจัดการน้ำท้ังระบบ 20) การบริการประชาชนและ

ประสิทธิภาพภาครัฐ 21) การต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ 22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
และ 23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายให้เป็นองค์กรเจ้าภาพหลัก ใน
ประเด็นท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู้ และเป็นองค์กรเจ้าภาพร่วม ในประเด็นท่ี 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้  

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (12) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ มีเป้าหมายระดับประเด็น   
2 เป้าหมาย คือ 1) คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะท่ีจำเป็นของโลก
ศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว ส่ือสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น   
มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และ 2) คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัด   
และความสามารถ ของพหุปัญญาดีขึ้น มีแผนย่อย 2 แผน ดังนี้  

1. แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งมี   
แนวทางการพัฒนา โดย 1) ปรับเปล่ียนระบบการเรียนรู้สำหรับศตวรรษท่ี 21 2) เปล่ียนโฉมบทบาท “ครู”  
ให้เป็นครูยุคใหม่ 3) เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 4) พัฒนาระบบ การ
เรียนรู้ตลอดชีวิต และ 5) สร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ และมีเป้าหมาย ให้คน
ไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และมีทักษะท่ีจำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 
สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

2. แผนย่อยการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษยท่ี์หลากหลาย ซึ่งมีแนวทางการพัฒนา คือ 1) พัฒนา
และส่งเสริมพหุปัญญา 2) สร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทำงาน และระบบสนับสนุนท่ีเหมาะสม 
สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ และมีเป้าหมายของแผนย่อย คือ ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริม 
การพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา เพื่อประโยชนใ์นการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพ
เพิ่มขึ้น 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (11) ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มีเป้าหมาย 
ระดับประเด็น คือ คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มข้ึน ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ท้ังด้านร่างกายสติปัญญา 
และคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ท่ีมีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
และมีแผนย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 2 แผนย่อย ได้แก่  

1. แผนย่อยการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย แนวทางการพัฒนาท่ีเกี่ยวข้อง กับการ 
จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน คือ จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ สมรรถนะ และคุณลักษณะท่ีดี ท่ี
สมวัยทุกด้าน โดยการพัฒนาหลักสูตรการสอนและปรับปรุงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
ท่ีเน้นการพัฒนาทักษะสำคัญด้านต่าง ๆ อาทิ ทักษะทางสมอง ทักษะด้านความคิดความจำ ทักษะการควบคุม
อารมณ์ ทักษะการวางแผนและการจัดระบบ ทักษะการรู้จักประเมินตนเอง ควบคู่กับการยกระดับบุคลากร ใน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมท้ังทักษะ ความรู้ จริยธรรม และความเป็นมืออาชีพ เป้าหมายของแผน
ย่อยคือ เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพมีการพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการท่ีมีคุณภาพมากขึ้น  

2. แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุน่ แนวทางพัฒนา ได้แก่ 1) จัดให้มีการพัฒนาทักษะท่ีสอดรับ 
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กับทักษะในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ความสามารถในการแก้ปัญหาท่ี
ซับซ้อนความคิดสร้างสรรค์การทำงานร่วมกับผู้อื่น 2) จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ และ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีท่ีสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ 3) จัดให้มีการพัฒนา
ทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะท่ีเช่ือมต่อกับโลกการทำงาน 4) จัดให้มีพัฒนา
ทักษะอาชีพ ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การบ่มเพาะการเป็นนักคิด นักนวัตกร และการเป็น
ประกอบการใหม่รวมท้ังทักษะชีวิตท่ีสามารถอยู่ร่วมกันและทำงานภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 5) ส่งเสริม
และสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยท่ีเช่ือมต่อกันระหว่างระบบสาธารณสุขกับโรงเรียนหรือ
สถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา และความฉลาดทางอารมณ์ตลอดจน
ภูมิคุ้มกันด้านต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิตของกลุ่มวัยเรียน/วัยรุน่ เป้าหมายของแผนย่อย คือ วัยเรียน/วัยรุ่น     
มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ครบถ้วนรู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญ
ทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว ส่ือสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล
ตลอดชีวิตดีขึ้น 

แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนการปฏิรูปประเทศ ได้มีการประกาศเมื่อวันท่ี 6 เมษายน 2561 เพื่อกำหนดกลไก วิธีการและ

ขั้นตอนการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ โดยการปฏิรูปประเทศต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
ตามท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนญู ประกอบด้วย ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง  
มีการพัฒนาอย่างยัง่ยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุ 
กับการพัฒนาด้านจิตใจ สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหล่ือมล้ำ 
ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ ซึ่งมีการปฏิรูป 13 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเมือง 2) ด้านการ
บริหารราชการแผ่นดิน 3) ด้านกฎหมาย 4) ด้านกระบวนการยุติธรรม 5) ด้านเศรษฐกิจ 6) ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 7) ด้านสาธารณสุข 8) ด้านส่ือสารมวลชน และเทคโนโลยีสารสนเทศ 9) 
ด้านสังคม 10) ด้านพลังงาน 11) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 12) ด้าน
การศึกษา 13) ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ท้ังนี้ การปฏิรูปประเทศต้อง
สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ ท่ีมีผลบังคับใช้เมื่อวันท่ี 13 ตุลาคม 2562 จึงได้มี
การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ(ฉบับปรับปรุง) ในราชกิจจานุเบกษา วันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งกำหนด
แผนงานในแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) 5 เรื่อง ได้แก่ 1) การสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางการศึกษาต้ังแต่ระดับปฐมวัย 2) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 
เพื่อตอบสนองการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 3) การปฏิรูปกลไก และระบบการผลิตและพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน 4) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่น ๆ ท่ีเน้น
การฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ นำไปสู่การจ้างงานและการสร้างงาน 5) การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบ
ธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่าง
ยั่งยืน และกำหนดกิจกรรมท่ีส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) เพื่อเร่งรัด
ให้เกิดผลการดำเนินการท่ีสำคัญภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565                                                                 
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รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

ส ำนกังำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1  

 
 
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579  
 

เป็นแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาระยะยาว โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาส 
และความเสมอภาคในการศึกษาท่ีมีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ พัฒนา
กำลังคนให้มีสมรรถนะในการทำงานท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน และการพัฒนาประเทศ 
เพื่อให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้นำไปเป็นกรอบและแนวทาง การพัฒนาการศึกษา และการ
เรียนรู้สำหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและ
ของโลก ท่ีขับเคล่ือน ด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตร เพื่อให้ประเทศไทย
สามารถก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ได้กำหนดสาระสำคัญสำหรับบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 
ประการ ได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา(Access) ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) คุณภาพ
การศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบทเปล่ียนแปลง (Relevancy) ในระยะ 20 
ปีข้างหน้า และมียุทธศาสตร์6 ประการ คือ 1) การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคม และประเทศชาติ    
2) การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค 
และความเท่าเทียมทางการศึกษา 5) การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม    
6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  



 

 

ส ำนกังำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

แผนภูมิท่ี 1   โครงสร้างการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  

  

 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม 
เขต 1 

ก.ต.ป.น. 

กฎหมายและคดี หน่วยตรวจสอบภายใน 

นิเทศติดตามฯ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ส่งเสริมการจัด

การศึกษา นโยบายและแผน 
บริหารงาน

บุคคล 

บริหารการเงิน 

และสินทรัพย์ 

 

อำนวยการ 
ส่งเสริม

การศึกษา
ทางไกลฯ 

สถานศึกษา กรรมการสถานศึกษา 

โครงสร้างการบริการจัดการสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 
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ส ำนกังำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1  
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รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

ส ำนกังำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1  

ตารางที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 

รายการ จำนวน/หน่วย 
1. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 
  (1) หน่วยงาน/กลุ่ม 
  (2) โรงเรียนในสังกัด 

*** ข้อมูล 25 มิถุนายน 2564 

 
         10  กลุ่ม 
      196  โรงเรียน 
        

2. ห้องเรียน 
  2.1 โรงเรียนในสังกัด 
        (1) ก่อนประถมศึกษา 
        (2) ประถมศึกษา 
        (3) มัธยมศึกษาตอนต้น 

*** ข้อมูล 25 มิถุนายน 2564 

 
   (1,727  ห้อง) 
      390  ห้อง 
    1,245  ห้อง 
      106  ห้อง 
 

3.นักเรียน 
  3.1 นักเรียนโรงเรียนในสังกัด  
        (1) ก่อนประถมศึกษา 
        (2) ประถมศึกษา 
        (3) มัธยมศึกษาตอนต้น   

*** ข้อมูล 25 มิถุนายน 2564 

 
    (22,607  คน) 
        4,287  คน 
      16,794  คน 
        1,526  คน 

4.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  4.1 ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด 
        (1) ผู้บริหาร 
        (2) ครูผู้สอน 
        (3) พนักงานราชการ/ลูกจ้างประจำ ( 18  คน / 41 คน) 
  4.2 ข้าราชการครูและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
        (1) ผู้บริหาร 
        (2) บุคลากรทางการศึกษา (ศน. 18 คน /38 ค.(2) 32 คน / พนักงาน
ราชการ 3 คน /ลูกจ้างประจำ 2 คน / ลูกจ้างช่ัวคราวงบฯ สพฐ. 7 คน ลูกจ้าง
ช่ัวคราว งบฯ เขตพื้นท่ีการศึกษา 6 คน ลูกจ้างช่ัวคราวงบลูกเสือ 1 คน) 

*** ข้อมูล ตุลาคม 2564 
 

 
   (1,510  คน) 
       155  คน 
      1,059 คน 
          59 คน 
        (73  คน) 
           4  คน 
         

73  คน 
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รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

ส ำนกังำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1  

ข้อมูลพื้นฐาน 

ตารางที่ 2 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2564 (ข้อมูล  25 มิถุนายน2564) 

นักเรียนแยกเป็นระดับ จำนวน (คน) 

ระดับก่อนประถม 4,287 

ระดับประถม 16,749 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1,526 

รวม 22,607 

 

ตารางที่ 3 จำนวนโรงเรียน จำแนกตามขนาดโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 

ขนาดโรงเรียน จำนวนนักเรียน (คน) จำนวน (โรง) 

ขนาดท่ี 1 ต้ังแต่ 1 -120 คน 147 

ขนาดท่ี 2 ต้ังแต่ 121-600 คน 45 

ขนาดท่ี 3 ต้ังแต่ 601-1,500คน 2 

ขนาดท่ี 4 1,501 คนขึ้นไป 2 
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รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

ส ำนกังำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1  

การบริหารจัดการด้านวิชาการ 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ได้มีการกระจายอำนาจการบริหาร
จัดการไปยังสถานศึกษา โดยการจัดต้ังศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา จำนวน 20 ศูนย์ ในการบริหารจัด
การศึกษา ขั้นพื้นฐาน ดังนี้ 

ตารางที่ 4 จำนวนโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ท่ี ชื่อศูนย์พัฒนาคุณภาพ จำนวนโรงเรียนในศูนย์ ฯ 

1 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโคกก่อหนองโน 9 
2 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาดอนหว่านบัวค้อ 7 
3 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเขวา 14 
4 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเกิ้งลาดพัฒนา 10 
5 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเจริญราชเดช 2 
6 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแวงน่าง 9 
7 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าสองคอนแก่งเลิงจาน 12 
8 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษามิ่งเมือง 9 
9 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองท่า 11 
10 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษามะค่าไส้จ่อ 10 
11 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเขวาใหญ่ขามเรียง 11 
12 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานาสีนวน 7 
13 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแกดำวังแสง 10 
14 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษามิตรภาพ 10 
15 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองสิมวังไชยวังใหม่ 10 
16 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาราษีระบือ 9 
17 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบรบือบ่อใหญ่หนองโก 12 
18 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองจิกกำพี้ 11 
19 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโนนแดงหนองคูขาด 13 
20 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาลุ่มน้ำเสียว 10 

รวม 196 
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รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

ส ำนกังำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1  

ด้านคุณภาพ 
ตารางที่ 5  ผลการทดสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำนักงาน     

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 
 

ชั้น ปีการศึกษา การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เร่ือง เฉลี่ยรวม 2 ด้าน 

 2563 70.90 73.91 72.41 

ป.1 2562 65.60 72.05 68.82 

ผลต่าง 5.34 1.86 3.59 

 

แผนภูมิท่ี 2 ผลการทดสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 
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ส ำนกังำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1  

 

ตารางที่ 6  ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (Nation Test : NT)                          
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 

 

ชั้น ปีการศึกษา คณิตศาสตร์ ภาษาไทย เฉลี่ยรวม2ด้าน 

 2563 36.90 46.99 41.94 

ป.3 2562 45.69 46.94 46.32 

  2561 48.77 54.34 51.56 
 

แผนภูมิท่ี 3 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (Nation Test : NT)                    
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
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รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

ส ำนกังำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1  

 
 
ตารางที่ 7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 
 

กลุ่มสาระ 
  

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
ปี 2562 ปี 2563 ผลต่าง 

1. ภาษาไทย 48.69 57.58 8.89 
2. ภาษาอังกฤษ 29.61 38.28 8.67 
3. คณิตศาสตร์ 30.96 27.89 -3.07 
4. วิทยาศาสตร์ 33.32 37.52 4.20 

เฉล่ียรวม 35.65 40.32 4.67 
 
 
แผนภูมิท่ี 4 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
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รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

ส ำนกังำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1  

 
ตารางที่ 8 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 
 

กลุ่มสาระ ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  ปี 2562 ปี 2563 ผลต่าง 

ภาษาไทย 52.98 53.82 0.84 
ภาษาอังกฤษ 28.51 30.07 1.56 
คณิตศาสตร์ 21.71 21.99 0.28 
วิทยาศาสตร์ 29.36 28.75 -0.61 

เฉล่ียรวม 33.14 33.66 0.52 
 

แผนภูมิท่ี 5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
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รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

ส ำนกังำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1  

 
ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาม
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2564  
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 ส ำนกังำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สร้างคุณภาพการศึกษาสู่สากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย 

1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ  และการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ 

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ทักษะวิชาชีพ เพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน  

3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรมีคุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21  

     4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหล่ือมล้ำ ให้ผู้เรียนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง
ท่ัวถึงและเท่าเทียม 

5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงสู่การพัฒนาท่ียั่งยนื (Sustainable Development Goals : SDGs)  
7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ โดยยึดพื้นท่ีเป็นฐานใช้นวัตกรรมในการ

ขับเคล่ือนมุ่งสู่ Thailand 4.0 
8. เสริมสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสำนักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา ให้พ้นจากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

วิสัยทัศน์ 
 

พันธกิจ 

ส่วนที ่
2 

การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 



 

20 
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ส ำนกังำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. นักเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง              
มีหลักคิดท่ีถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ 

2. ผู้เรียนมีความสามารถพิเศษด้านวิชาการ ทักษะอาชีพ และมีความสามารถในการ
แข่งขัน 

3. ผู้เรียนมีศักยภาพและมีคุณภาพตามสมรรถนะของหลักสูตร มีคุณธรรม จริยธรรม 
และมีคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 

4. นักเรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 
5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะและ

มาตรฐานวิชาชีพ 
6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ยืน 

(Sustainable Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

7. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษามีสมดุลในการบริหารจัดการ       
เชิงบูรณาการ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการ
ขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษา 

8. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษามีความปลอดภัยจากภัยพิบัติและ  
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

9. ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) มีความพึงพอใจในการบริหารและ
การจัดการศึกษารวมท้ังการให้บริการ 

 

เป้าหมาย 
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นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์  และของชาติ 
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศ 
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการ

การศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตร       

กับสิ่งแวดล้อม 
          นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

นโยบายสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา

มหาสารคาม เขต 1 
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มาตรการและแนวดำเนินการ 

นโยบายที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
  1.1 เป้าหมาย  
 ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง และเป็นพลเมืองดี 
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์     
สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 
 1.2 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
 ร้อยละ 85 ของผู้เรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือ 
กับการเปล่ียนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ 
  1.3 แนวทางการพัฒนา 
   1.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความจงรักภักดี ต่อสถาบันหลัก    
ของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  1.3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม 
รูปแบบใหม่ 
  1.3.3 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตให้กับผู้เรียนทุกช่วงวัย เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันความเส่ียง 
ในการดำเนินชีวิตท้ังปัจจุบันและอนาคต 

นโยบายที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 2.1 เป้าหมาย 
  ผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา 
และอื่น ๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ สร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 2.2 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
  1. ร้อยละ 10 ของหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะส้ันท่ีตอบสนองต่อการพัฒนากำลังคน 
ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายเพิ่มข้ึน 
  2. ร้อยละ 80 ของผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ และส่ิงประดิษฐ์ท่ีสามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
 2.3 แนวทางการพัฒนา 
  2.3.1 ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีทักษะ สมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน 
และการพัฒนาประเทศ 
  2.3.2 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้  
และส่ิงประดิษฐ์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
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นโยบายที่  3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 3.1 เป้าหมาย 
  3.1.1 ผูเ้รียนเปน็บุคคลแห่งการเรียนรู ้คิดริเริ่มและสร้างสรรคน์วัตกรรม มีความรู้  
มีทักษะ มสีมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มสีุขภาวะที่เหมาะสมตามวัยมี
ความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี (Global 
Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล นำไปสู่การสรา้งความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  3.1.2 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเปน็บุคคลแห่งการเรียนรู้ ได้รับ 
การพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษที ่21 รวมทัง้มีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวชิาชีพ 
 3.2 ตัวช้ีวดั ค่าเป้าหมาย 
  1. ร้อยละ 80 ของผูเ้รียนปฐมวัยมพีัฒนาการด้านรา่งกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม  
และสติปัญญา 
  2. ร้อยละ 3 ของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพืน้ฐาน (O-NET) 
ร้อยละ 50 ข้ึนไป เพิ่มข้ึน 
  3. ผู้เรียนทุกคน ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ (วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ทศันศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา) 
  4. ร้อยละ 81 ของนักเรียนที่ผา่นการประเมนิคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ตามหลกัสูตรระดับดีข้ึนไป 
  5. ร้อยละ 90 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชพี
คร ู
  6. จำนวนสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ได้รับการส่งเสริมสนับสนนุการพัฒนาความสามารถด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เพิ่มข้ึน 
  7. ร้อยละ 100 ของครสูอนภาษาองักฤษในระดับชัน้ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้รับการพัฒนา
และยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพฒันาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่กำหนด 
  8. ร้อยละ 100 ของสถานศกึษาที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทีไ่ด้รับการเตรียมความพร้อม 
ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวทิยาศาสตร์ ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA   

9. ร้อยละ (ไม่กำหนดคา่เป้าหมาย) ของสถานศึกษาทีจ่ัดการเรียนการสอนทีส่ร้างสมดุลทุกด้านและ
มีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 
  10. ร้อยละ (ไม่กำหนดคา่เป้าหมาย) ของนักเรียนทีไ่ด้รับการคัดกรองเพื่อพัฒนา 
พหุปัญญารายบุคคลเพิ่มข้ึน 
  11. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพ 
ในด้านต่าง ๆ เพื่อการประกอบอาชีพ การดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสอดคล้อง ตามสภาพ 
ความต้องการและบริบทของแต่ละพืน้ที ่ตลอดจนความทา้ทายที่เป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษที่ 21 
  12. ร้อยละ (ไม่กำหนดคา่เป้าหมาย) ของสถานศึกษาที่มผีลการประเมนิตนเองใน 
แต่ละมาตรฐานตามระบบการประกนัคุณภาพอยู่ในระดับดีข้ึนไป 
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 3.3 แนวทางการพัฒนา 
  3.3.1 พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา (แตกเป็นปฐมวัยONET 
PISA พัฒนาวิทยาศาสตร์) 
  3.3.2 พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีความรู้ และทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21  
และพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา 
  3.3.3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา (การบริหารและจัดการศึกษา 
ด้วยระบบคุณภาพ การนิเทศติดตาม) 
  3.3.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา เสริมสร้างความ
เข้มแข็งในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษา 
  3.3.5 พัฒนาระบบการดำเนินงานทะเบียน - วัดผล การจัดทำจัดเก็บเอกสารหลักฐาน 
การจบการศึกษา การออกเอกสารสำคัญทางการศึกษา และการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาของสำนักงาน     
เขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

นโยบายที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน 
                และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
 4.1 เป้าหมาย  
  ผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ี
ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 
 4.2 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
  1. อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาต่อประชากร 
      กลุ่มอายุ  
   - ระดับปฐมวัย ร้อยละ 100  
   - ระดับประถมศึกษา  ร้อยละ 100 
   - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ร้อยละ 100  
  2. จำนวนผู้เรียนท่ีเป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาและการพัฒนาสมรรถภาพ
หรือบริการทางการศึกษาท่ีเหมาะสมตามความจำเป็น (จำนวน 3,758 คน) 
  3. ร้อยละ 20 ของนักเรียนท่ีได้รับเงินอุดหนนุปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน 
 4.3 แนวทางการพัฒนา 
  4.3.1 เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค  
 4.3.2 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย 
  4.3.3 พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 
  4.3.4 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดเก็บเอกสาร และการแปลงข้อมูลสารสนเทศ 
ผู้สำเร็จการศึกษา ปพ. 3 



 

25 
 

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

ส ำนกังำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบการบริหารการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 “5L” 

 

 

 

 

 

 

นโยบายที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 5.1 เป้าหมาย 
  สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยนื (Sustainable 
Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 5.2 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
  ร้อยละ 80 ของนักเรียนท่ีได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก  
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 
 5.3 แนวทางการพัฒนา 
  สร้างจิตสำนึกในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
 

นโยบายที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 6.1 เป้าหมาย 
  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษามีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ  
และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษา 
 6.2 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
  1. จำนวนกระบวนงาน 2 กระบวน ท่ีได้รับการปรับเปล่ียนให้เป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 
  2. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีค่าคะแนนเฉล่ียการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงาน (ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
  3. ร้อยละ 100 ของนักเรียนในสังกัด มีพฤติกรรมท่ียึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต 
  4. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษานำร่องพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษามีความอิสระ 
และความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาเพิ่มข้ึน 

6.3 แนวทางการพัฒนา 
  6.3.1 สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลเพื่อให้สถานศึกษา  
สามารถจัดการศึกษาพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ 
  6.3.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
  6.3.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนนิติบุคคลมีการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน       
ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการกระจ่ายอำนาจ 
  6.3.4 พัฒนาสถานศึกษานำร่องพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา โดยใช้พื้นท่ีและสถานศึกษาเป็นฐาน 
เพื่อให้สามารถบริหารและจัดการศึกษาได้อย่างมีอิสระและคล่องตัว เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังพื้นท่ี
นวัตกรรมการศึกษา 
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นโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  ได้กำหนดนโยบายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยยึดหลักของการพัฒนาท่ียั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขัน        
ของประเทศในอนาคต เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ         
พ.ศ. 2561 – 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนปฏิรูปประเทศ 
ด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และมุ่งสู่ Thailand 4.0 ดังนี้ 

นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ  
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการการศึกษา 

         ที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 

         ค่าเป้าหมายการดำเนินการตามตัวชี้วัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม
เขต 1 เทียบเคียงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นโยบายที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
ตัวช้ีวัด ร้อยละ 85 ของผู้เรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อม

รับมือกับการเปล่ียนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ 
ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เทียบเคียงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 

ระดับ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หมายเหตุ 
สพฐ. 
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สพป.มหาสารคาม เขต 1 
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มีจำนวนนักเรียน ทั้งหมด 22,607 คน 
เข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับการเปล่ียนแปลงและภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ จำนวน 22,607 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 

     ผลการดำเนินงาน 
1. ภัยยาเสพติด 

        วิธีดำเนินงาน 
     "ส่งเสริม สนับสนุนการขับเคล่ือนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เนื่องจาก 

ปีการศึกษา 2563 และ 2564 เกิดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
จึงส่งผลให้ สถานศึกษาไม่สามารถเปิดเรียนแบบ On-site ได้ จึงใช้ระบบการเรียนการสอนแบบ On-line  
แทนส่วนการดำเนินงานด้านการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติด สพป.มหาสารคาม เขต 1 ได้ให้ผู้บริหาร
และครู ติดตามเยี่ยมบ้านนักเรียนอย่างต่อเนื่อง และเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด ทำให้นักเรียนกักตัว 
อยู่ท่ีบ้าน ของตน ไม่จับกลุ่มและมั่วสุมกับกลุ่มเส่ียง จึงเป็นการป้องกันการยุง่เกี่ยวกับยาเสพติดในอีกด้าน 
ส่วน สพป.มหาสารคาม เขต 1 ได้จัดทำโครงการขับเคล่ือนงานป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โดยได้ปรับแผนการใช้จ่ายเงินตามแนวทางของ 
สพฐ. โดยจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์กีฬา จัดสรรให้โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา และจัดทำป้ายไวนิลการ
ขับเคล่ือนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา พร้อมจัดทำสต๊ิกเกอร์รณรงค์ ห้ามสูบหรี่ 
และเขตปลอดเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ จัดสรรให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรง นำไปขับเคล่ือนการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา" 
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ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลง                  
และภัยคุกคุกคามรูปแบบใหม่

สพฐ. สพป.มหาสารคาม เขต 1
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2. สพท. ส่งเสริม สนับสนนุให้สถานศึกษาดำเนนิการสร้างความตระหนักในการดูแลสุขภาวะ 
ของตนเอง และสามารถปรับตัวในภาวะชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)  

     วิธีดำเนินงาน 
       1) สพท.ดำเนินการโครงการ ""สารคามหนึ่งห่วงใย สร้างบ้านให้เด็กยากไร้ด้อยโอกาส"" เนื่องจาก 
มีความตระหนักและเห็นความสำคัญในการคุ้มครองและดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เป็นนโยบายสำคัญท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กำหนดให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งนำไป
ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจัง  เพื่อให้นักเรยีนท่ีมีความเดือดร้อน ยากจนขาดแคลน ด้อยโอกาส และไม่มี
บ้านท่ีอยู่อาศัยเป็นของตนเอง ได้รับการคุ้มครองช่วยเหลือ เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเรียนต่อ
จนจบการศึกษาภาคบังคับ โดยได้ดำเนินการมอบบ้านจำนวน 9 หลัง หลังละ 100,000 บาท เป็นท่ีเรียบร้อย
แล้ว 

     2) สพท. แจ้งจัดส่งส่ือการเรียนการสอนโครงการ ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส โครงการมือสะอาด สร้าง
สุขภาพดี โดยการจัดสรรยาสีฟัน สบู่ล้างมือและโปสเตอร์ เพื่อรณรงค์การดูแลสุขภาวะ ความสะอาดใน 
ช่องปากของนักเรียน  

     3) สพท. แจ้งจัดสรรเจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย 
     4) สพท. แจ้งประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัดดำเนินการปลูกพืชสมุนไพรในโรงเรียนเพื่อแจกจ่าย

ให้ชาวบ้านในหมู่บ้าน และจัดการเรียนรู้การปลูกสมุนไพรสู่ชุมชน 
     5) สพท. แจ้งให้โรงเรียนดำเนินโครงการดูแลสุขภาวะน้ำด่ืมนักเรียน 
     6). สพท. รณรงค์ให้โรงเรียนมีการเล้ียงสัตว์ เช่น ไก่ หรือเป็ด ปลา เพื่อแก้ปัญหาภาวะ 

ทุพโภชนาการ ในนักเรียน 

3. ภัยพิบัติต่าง ๆ  
      วิธีดำเนินงาน 

      1. ประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัดประเมินความเส่ียงภัยพิบัติในภาพรวมของสถานศึกษาสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน บนระบบ Digital Platform 

      2. ประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมให้ความรู้และการจัดการพิบัติ
ธรรมชาติด้วยรูปแบบ Online โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนา
วิศวกรรมปฐพี และฐานราก ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
เพื่อเตรียมแผนการป้องกันความเส่ียง ป้องกันความเสียหาย ลดผลกระทบรวมถึงการวางแผนฟื้นฟู ช่วยเหลือ 
เยียวยาหลังเกิดภัยธรรมชาติ และเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และครู 
ในการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ในวันท่ี 23 เมษายน 2564 เวลา 08.30 - 12.00 
ผ่านระบบ ZOOM 

4. อุบัติเหตุ 
              วิธีดำเนินงาน 

     1) สพท. เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด/อำเภอ ในการดำเนินงานป้องกันและ 
ลดอุบัติเหตุจากการจราจรทางถนน จังหวัดมหาสารคาม  โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม  
ในวันท่ี 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 ณ ห้องประชุม 211 ช้ัน 2 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม 
อ.เมือง จ.มหาสารคาม 
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2)  สพท. เข้าร่วมการประชุมขับเคล่ือนงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัด
มหาสารคาม โดย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดมหาสารคาม ในวันท่ี 14 พฤษภาคม 2564 
เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 211 ช้ัน 2 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารคาม 

3) สพท. เข้าร่วมการนิเทศและตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาล พ.ศ. 2564 จังหวัดมหาสารคาม ระหว่างวันท่ี 10 - 16 เมษายน 2564 คณะนิเทศและตรวจเย่ียม 
คณะท่ี 2 วันท่ี 12 เมษายน 2564 

4) สพท. เข้าร่วมงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2563 และพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 ในวันท่ี 22 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 ณ บริเวณสวน
สุขภาพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัด
มหาสารคาม " 
 

5. โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ (เช่น COVID-19 เป็นต้น) 
           วิธีดำเนินงาน 

1) เข้าร่วมการประชุมช้ีแจงการสร้างเสริมความปลอดภัยในมิติส่วนตัว สังคม และสุขภาพจิตนักเรียน
ด้วยระบบการแนะนำและ School Health HERO จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดย 
รับรู้รับทราบนโยบายและทิศทางการสร้างเสริมความปลอดภัยในมิติส่วนตัว สังคมและสุขภาพจิตนักเรียน  
ด้วยการแนะแนว และ School Health Hero และการดูแลสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นในสถานการณ์ Covid-19 

2) แจ้งสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) ของจังหวัดมหาสารคาม ประเทศไทย 
และโลก รายวัน 

3) แจ้งบุคลากรรับทราบและปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) 
จังหวัดมหาสารคาม, ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548, ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
และมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขท่ีเกี่ยวข้อง 

4) แจ้งแนวทางและการอนุญาตให้ใช้อาคารสถานท่ีในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. เป็นท่ีพักคอยสำหรับ
ประชาชนกลุ่มสีเขียว (Community Isolation) และเป็นโรงพยาบาลสนาม 

5) แจ้งประชาสัมพันธ์ส่งส่ือส่ิงพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ E-Publication เรื่องแนวปฏิบัติการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุมโรคติดเช้ือไวัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา และโรคติดต่อท่ีพบบ่อยในเด็ก     
ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 

6) ประชาสัมพันธ์คำแนะนำการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเมื่ออยู่นอกเคหสถานหรืออยู่ในท่ี
สาธารณะ 

 

6 ฝุ่น PM 2.5 
      วิธีดำเนินงาน 

สพท. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ขอให้โรงเรียนมีหอ้งปลอดฝุ่น อย่างน้อย 1 ห้องต่อโรงเรียนตามบริบท
ของพื้นท่ี โดยให้โรงเรียนมีการดำเนินการตามคู่มือแนวทางการทำห้องปลอดฝุ่น สำหรับบ้านเรือนและอาคาร
สาธารณะ โดย กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย นโยบายท่ี 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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7. การค้ามนุษย์ 
วิธีดำเนินงาน 
1) สพท. เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ เครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อเป็นผู้เฝ้าระวัง

ทางสังคมด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2564 จัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เพื่อเป็นผู้เฝ้าระวังทางสังคมด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ ในวันท่ี 25 มีนาคม 
2564 เวลา 08.00 ณ ศูนย์ประชุมแก่งเลิงจาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม 

2) สพท. โดย เจ้าพนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ได้ดำเนินการเฝ้าระวังปัญหา
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในวันแห่งความรัก ซึ่งได้ออกพืน้ท่ีเส่ียง เช่น โรงแรม เพื่อเฝ้าระวังปัญหา
ทางเพศและการค้ามนุษย์" 

 

8. การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน 
          วิธีดำเนินงาน 

1) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานท่ีชนะการประกวดส่ือสร้างสรรค์ฯ "Gender Equality" โดย   
กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความเท่าเทียมระหว่างเพศมากขึ้น หยุดการ
คุกคามทางเพศ โดยมีหัวข้อ "Sexual Harassment : หยุดคุกคามทางเพศเริ่มต้นท่ีใคร" 

2) แจ้งข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดย กำชับ
สถานศึกษาให้ระมัดระวังเรื่องการกำหนดนโยบายการเลือกปฏิบัติทางเพศ และนำหลักสิทธิมนุษยชน 
เรื่อง ความหลากหลายและเท่าเทียมระหว่างเพศตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 และหนังสือสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน 
ท่ีประเทศไทยเป็นภาคีและมีพันธกรณีท่ีจะต้องปฏิบัติตามได้รับรองไว้ไปประกอบการจัดการเรียนการสอน 

3) ประชาสัมพันธ์แบบรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการข่มขืนกระทำชำเรา
และการล่วงละเมิดทางเพศ ผ่านรูปแบบ Google Form ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

9. อาชญากรรมไซเบอร์ 
        วิธีดำเนินงาน 

1) สพท. แจ้งการสนับสนุนส่ือการเรียนรู้และส่ือรณรงค์หยุดพนัน ให้โรงเรียนในสังกัดรับรู้ รับทราบ 
ด้วยช่วยวันท่ี 11 มิถุนายน - 11 กรกฎาคม 2564 เป็นช่วงเทศกาลแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป  
เด็กจึงมีความเส่ียงในการยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจพนนั จึงได้ประชาสัมพันธ์ส่ือการเรียนรู้ เช่น "เจ็บจากโควิดก็เกินพอ 
อย่าเจ็บต่อเพราะพนัน" และชุด "หยุดโพสต์ หยุดแชร์ ชวนพนัน...ผิดกฎหมาย" เป็นต้น 

2) สพท. แจ้งรายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอนโยบายเพื่อลดผลกระทบจากการพนัน
ออนไลน์ในเด็กและเยาวชน ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ 
คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา โดยได้นำเรียนข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์
ในเด็กและเยาวชน 
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10. อื่น ๆ (โปรดระบุ)  
          วิธีดำเนินงาน 

1) สพท. ได้ดำเนินการแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานในศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

2) สพท. ได้ดำเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียนปลอดภัย ประจำปี 2564  
3) สพท. ดำเนินการการคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครู

เพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2564 ระดับสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา โดยในปี 2564 โรงเรียนในสังกัดท่ีได้รับรางวัลระดับเขตตรวจราชการท่ี 12 ดังนี้  

   1. การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน 
      1.1 รางวัลระดับทอง อันดับ 1 ประเภทสถานศึกษาประถมศึกษา (ขนาดใหญ่) โรงเรียน

บ้านบรบือ (บรบือราษฎร์ผดุง)   
      1.2 รางวัลระดับทองประเภทสถานศึกษาประถมศึกษา (ขนาดเล็ก) โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง  
   2. การคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต 
      2.1 รางวัลระดับทอง ประเภทประถมศึกษาปีท่ี 1 – 3 นางอภิญญา  รังวัดสา โรงเรียน 

บ้านวังปลาโด 
      2.2 รางวัลระดับทอง ประเภทประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 นางสาวลภัสรดา แสงอาคะ   โรงเรียน   

บ้านหนองขามแสบง 
4) ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริม และสนับสนุนการคัดเลือก ""สถานศึกษาปลอดภัย"" ประจำปี 2564       

จัดโดย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม  
ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัดท่ีได้รับรางวัล จำนวน 20 โรงเรียน ได้แก่  
   1. โรงเรียนบ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น 
   2. โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด 
   3. โรงเรียนบ้านนานกเขียน 
   4. โรงเรียนบ้านกุดแคน 
   5. โรงเรียนบ้านหันเชียงเหียน 
   6. โรงเรียนบ้านดงมัน 
   7. โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ 
   8. โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ 
   9. โรงเรียนบ้านโคกก่อ 
   10. โรงเรียนบ้านวังไฮวังทอง 
   11. โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างาม 
   12. โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 
   13. โรงเรียนบ้านร่วมใจ 1 
   14. โรงเรียนบ้านโนนม่วงเขวาน้อยโคกเสือเฒ่า 
   15. โรงเรียนบ้านซองแมว 
   16. โรงเรียนชุมชนบ้านลาด 
   17. โรงเรียนบ้านม่วงขี้เหล็กยานาง 
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   18. โรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอน 
   19. โรงเรียนบ้านเหล่าจ่ันนาภู 
   20. โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย 
5. ด้านการแนะแนว สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ได้แจ้งจัดสรรโอนเงินงบประมาณให้กับศูนย์แนะ

แนวประจำเขตพื้นท่ีการศึกษา ปีการศึกษา 2564 เพื่อเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์อาชีพ เพื่อให้นักเรียน
ได้ค้นพบตนเอง พัฒนาตามความสนใจและศักยภาพท่ีก่อให้เกิดสมรรถนะในโลกของงานและการประกอบ
อาชีพ และเพื่อให้เกิดการขับเคล่ือนงานอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับบริบทในพื้นท่ี โดยศูนย์แนะแนวประจำเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 จึงจัดการอบรมพัฒนาศักยภาพครูเพื่อการแนะแนวอาชีพ 
ในสถานศึกษา และพัฒนาผู้เรียนสู่อาชีพและการมีงานทำ ในวันท่ี 14 กันยายน 2564 เวลา 08.30-16.00 น. 
ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings โดยให้ครูผู้รับผิดชอบงานแนะแนวประจำสถานศึกษาในสังกัด 
โรงเรียนละ 1 ท่าน เข้าร่วมการอบรม 

6. สพท. ได้จัดโครงการ "ขับเคล่ือนงานระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564" โดยมี
กิจกรรม ดังนี ้

   6.1 อบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียน-วัยรุน่ โดยร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัด
มหาสารคาม และ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม ในวันท่ี  8  กันยายน  2564 เวลา 08.30-
12.00 น. ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings โดยให้ครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน 
เข้าร่วมการอบรม 

   6.2 อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจธรรมชาติและโรคทางจิตเวชของวัยเรียน-วัยรุ่น โดยร่วมกับศูนย์
สุขภาพจิตท่ี 7 ในวันท่ี 10 กันยายน 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings 

7. สพท. มีบุคลากรได้รับคัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปีงบประมาณ 2564 ได้แก่ 

   7.1 นายพิชัย บุญมาหนองคู ผอ.โรงเรียนบ้านนำ้ใสม่วงวิทยา 
   7.2 นายสันติ หัดที ผอ.โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ (บ่อใหญ่เรืองศิลป์) 
8. สพท. ดำเนินการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาเป็นประจำทุกปี 

เพื่อมอบเกียรติบัตรเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ ยกย่องเชิดชูเกียรติการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ปฏิบัติงานส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาท่ีสามารถขับเคล่ือนงานและปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ ตามพรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 และส่งผู้ผ่านการคัดเลือกไปยังสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานต่อไป ประกอบด้วย 

   กลุ่มท่ี 1 พนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ไม่เกินร้อยละ 10 จาก
จำนวนพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาท้ังหมด 74 ราย คิดเป็น จำนวนโควตา
ไม่เกิน 7 ราย ได้แก่ 

   1. นายพิชัย บุญมาหนองคู  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงน้ำใสวิทยา 
   2. นางจิรนันท์ แก้วจันทา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น 
   3. นายสันติ หัดที ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ (บ่อใหญ่เรืองศิลป์) 
   4. นายสุพิชัย จันดวง ครูโรงเรียนบ้านวังปลาโด 
   กลุ่มท่ี 2 เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษา จำนวนโควตาไม่เกิน 5 ราย ได้แก่ 
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   1. นางสาวขวัญจิรา พันธ์ภักดี  นักจิตวิทยาโรงเรียนฯ 
   กลุ่มท่ี 3 ผู้สนับสนุนการปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา จำนวนโควตาไม่

เกิน 4 ราย ได้แก่ 
   1. นางปารณีย์ ศรีแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา" 
 

3.ปัญหา อุปสรรค   
   ด้วยสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ส่งผลให้การดำเนินการบางอย่างไม่

สามารถดำเนินการได้อย่างปกติ ส่งผลให้ต้องมีการปรับแผน รูปแบบ และใช้ความร่วมมือจากสถานศึกษา    
มากยิ่งขึ้น เช่น การเยี่ยมบ้าน โดยปกติจะมีการออกตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อคัดกรอง แต่ด้วยสถานการณ์ 
จึงมีการเยี่ยมบ้านในรูปแบบออนไลน์ หรือการจัดการอบรม ต้องจัดการอบบรมแบบออนไลน์ ทำให้ขาด
ปฏิสัมพันธ์และการแลกเปล่ียนข้อมูล 

 

4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา   
    ด้วยสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ส่งผลให้บุคลากรและนักเรียนต้องมีการ

ปรับตัว นำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์มากขึ้น ดังนั้นในการดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้ผู้เรียนพร้อมรับมือกับการเปล่ียนแปลงและภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ ควรเพิ่มส่ือการเรียนรู้ และ
เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนดูได้เอง อาจเป็น Animation หรือการ์ตูนท่ีเสริมสร้างทักษะชีวิต การรู้เท่า
ทันภัยต่างๆท่ีเกี่ยวข้องอย่างน่าสนใจ และท่ัวถึงมากขึ้น" 

 

นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ตัวช้ีวัด  ร้อยละ 10 ของหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะส้ันท่ีตอบสนองต่อการพัฒนากำลังคน 
ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายเพิ่มข้ึน 
    ร้อยละ 80 ของผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ และส่ิงประดิษฐ์ท่ีสามารถ 
นำไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์ 

ผลการดำเนินการ 
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ได้ดำเนินโครงการ / กิจกรรม    
เพื่อส่งเสริมสนบัสนุนแนวทางการพัฒนา การผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีทักษะ สมรรถนะ ตรงตามความ
ต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ โดยตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย อยู่ในระดับการดำเนินการ         
ให้บรรลุตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมาย ของ สพฐ. 
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นโยบายที่  3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ตัวช้ีวัด ร้อยละ 80 ของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม  

และสติปัญญา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ 

การประเมินพัฒนาการ คุณภาพระดับ 3 ทั้ง 4 ด้าน (ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา)  
จำนวนทั้งหมด  4,313 คน คิดเป็น  ร้อยละ 85.35 (จำนวน  3,681 คน)  

 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เทียบเคียงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

  

ระดับ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หมายเหตุ 

สพฐ. 80  

สพป.มหาสารคาม เขต 1 85.35 +5.35 
 

ผลการดำเนินการ 
     สพท. มีการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามตัวชี้วัด โดยมีแนวทาง/โครงการ/กิจกรรม 

(โปรดระบุพอสังเขป) ดังนี ้
  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ดำเนินการส่งเสริม 
สนับสนุนให้ผู้เรียนระดับปฐมวัยได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาและมีความพร้อม 
ท่ีจะเข้ารับการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้นโดยขับเคล่ือนโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยดังนี้ โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย โครงการแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ 
(Montessori) โครงการตามแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบไฮสโคป (High Scope) โครงการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย (3-5 ปี) อย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะ
เต็มศึกษาในระดับปฐมวัย 

     ส่งเสริมการใช้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติในการค้นหา เฝ้าระวัง ติดตามและ
ช่วยเหลือเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) ทุกคนให้ได้รับการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการ จากสถานศึกษาระดับปฐมวัย
ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ดังนี้ 
  ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กระดับนี้มากและ
การจัดสรรงบประมาณควรให้ท่ัวถึงและมองเรื่องของคุณภาพเป็นสำคัญ 
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 ตัวช้ีวัด ร้อยละ 3 ของนักเรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-
NET) ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น 
 

ตารางแสดงจำนวนนักเรียนช้ัน ป.6 และ ม.3 ท่ีมีผลการสอบ (O-NET) ร้อยละ 50 ขึ้นไป 
 

 
กลุ่มสาระ 

นักเรียน ป.6 นักเรียน ม.3 
จำนวนท่ี
เข้าสอบ 

ผลการสอบ 
(O-NET)  

ร้อยละ 50 

 
ร้อยละ 

จำนวนท่ี 
เข้าสอบ 

ผลการสอบ 
(O-NET) 

ร้อยละ 50 

 
ร้อยละ 

ภาษาไทย 

1,199 

910 
75.90 

 

181 

4 2.21 

ภาษาอังกฤษ 280 
23.35 

 
5 2.76 

คณิตศาสตร์ 70 
5.84 

 
4 2.21 

วิทยาศาสตร์ 188 15.68 3 1.66 
 

จากตาราง นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 เข้าสอบ (O-NET) จำนวน 1,199 คน มีนักเรียนท่ีมีผล 
การสอบ 50 % ขึ้นไปในกลุ่มสาระภาษาไทย จำนวน 910 คน คิดเป็นร้อยละ 75.90 กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ 
จำนวน 280 คน คิดเป็นร้อยละ 23.35 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ จำนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 5.84 และ      
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ จำนวน 188 คน  คิดเป็นร้อยละ 15.68  

 
 

75
80
85
90

สพฐ. สพป.มหาสารคาม เขต 1

80
85.35

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์     
จิตใจ สังคม และสติปัญญา

สพฐ. สพป.มหาสารคาม เขต 1
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และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เข้าสอบ (O-NET) จำนวน 181 คน มีนักเรียนท่ีมีผลการสอบ 50% 
ขึ้นไปในกลุ่มสาระภาษาไทย จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.21 กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ จำนวน 5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.76 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.21 และ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์             
จำนวน 3 คน  คิดเป็นร้อยละ 1.66  

 

 ตัวช้ีวัด ผู้เรียนทุกคน ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ 
(วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา)  
    - 
  

 ตัวช้ีวัด ร้อยละ 81 ของนักเรียนท่ีผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ระดับดีขึ้นไป 
 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เทียบเคียงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 

ระดับ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หมายเหตุ 

สพฐ. 81  

สพป.มหาสารคาม เขต 1 92.92 +11.92 
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สพฐ. สพป.มหาสารคาม เขต 1

81

92.92

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะ                    
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

สพฐ. สพป.มหาสารคาม เขต 1
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85

90

95

100

สพฐ. สพป.มหำสำรคำม เขต 1

90

100

ค่าเป้าหมาย/ตัวช้ีวัด ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ

สพฐ. สพป.มหาสารคาม เขต 1

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ต้ังค่าเป้าหมายตัวชี้วัดการประเมินคุณลักษณะ         
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ระดับดีขึ้นไป ในปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2564  ร้อยละ 81  
 ผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ดำเนินการ     
ได้ ร้อยละ 92.92    

ตัวช้ีวัด 5 ร้อยละ 90 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู 

     สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในสังกัดท้ังหมด จำนวน 1,441.คน ได้รับการอบรม/พัฒนาให้มีทักษะความรู้และความชำนาญในการจัดการ
เรียนการสอนมีมาตรฐานวิชาชีพ และ/หรือสมรรถนะของครูยุคใหม่ (อย่างน้อย 1 รายการ) จำนวน 1,441 คน  
คิดเป็นร้อยละ  100 

 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เทียบเคียงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

  

ระดับ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หมายเหตุ 

สพฐ. 90  

สพป.มหาสารคาม เขต 1 100 +10 
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ตัวช้ีวัด จำนวนสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาความสามารถด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น (วิทย์พลังสิบ)  

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 1 มีโรงเรียนหลักเมือง
มหาสารคาม เข้าร่วมโครงการโรงเรียนศูนย์วิทย์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา โดยได้รับคัดเลือกจาก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สสวท.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสำนักงานท่ีประชุมอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.)  

 

 ตัวช้ีวัด ร้อยละ 100 ของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับช้ันประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้รับการ
พัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 
  

รายการ จำนวน (คน) คิดเป็นร้อยละ  

1.1 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม 
เขต 1 มีครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับช้ันประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาในสังกัดท้ังหมด 
(ข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564) จำแนกเป็น  

241   

    1.1.1 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับช้ันประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาท่ีได้รับการทดสอบความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ (CEFR) 

41 17.01244813 

    1.1.2 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับช้ันประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาท่ียังไม่ได้ทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
(CEFR) 

200 82.98755187 

1.2 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับช้ันประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาได้รับการพัฒนาโดยใช้กรอบมาตรฐาน
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) 

241 100 

 

จากตาราง สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มีครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  
ในระดับช้ันประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในสังกัดท้ังหมด จำนวน 241 คน ได้รับการทดสอบความสามารถ 
ทางภาษาอังกฤษ (CEFR) จำนวน 41 คน และ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับช้ันประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ได้รับการพัฒนาโดยใช้กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) จำนวน 241 คน                 
คิดเป็นร้อยละ 100 
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ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เทียบเคียงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 

ระดับ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หมายเหตุ 

สพฐ. 100  

สพป.มหาสารคาม เขต 1 100 
 

 

 
 
     วิธีการดำเนินงาน  
      1. สพท. มีการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามตัวชี้วัด โดยมีแนวทาง/โครงการ/กิจกรรม ดังนี ้ 
        - สพป.มหาสารคาม เขต 1 มีการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพและ
ยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา  (CEFR)  ในรูปแบบออนไลน์    
ผ่านโปรแกรม  Webex  Meeting  ให้กับบุคลากรและครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สังกัด สพป. มหาสารคาม    
เขต 1  โดยมีกิจกรรมดำเนินการ  ดังนี้ 
  1. หัวข้อเทคนิคการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบ Active  Learning Online 

2. หัวข้อการเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR 
3. หัวข้อการฝึกการทดสอบภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR 

 
"  
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สพฐ. สพป.มหาสารคาม เขต 1

100 100

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายครูภาษาอังกฤษที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้
ภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR)

สพฐ. สพป.มหาสารคาม เขต 1
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2. การพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในรูปแบบต่าง ๆ ด้วยตนเอง 
       1. สพป.มหาสารคาม เขต 1 มีการแจ้งประชาสัมพันธ์ของบริษัท  ไทยอินฟอร์เมช่ันพับลิชช่ิงซิส
เต็มส์  จำกัด  มีความประสงค์ท่ีจะจัดอบรมรูปแบบออนไลน์ให้กับครู  และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความ
ความสนใจในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  เพื่อการส่ือสารและการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบ
เข้มข้น จำนวน 4 หลักสูตร คือ 
         1.1 หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบโฟนิคส์ เพื่อพัฒนาความสามารถ   
ในการอ่านออกเสียง และการสะกดคำภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง โดยใช้หลักสูตร Phonics Hero 
(กลุ่มเป้าหมาย คือ ครูสอนภาษาอังกฤษระดับปฐมวัย หรือ ประถมศึกษา) 
          1.2 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารตามกรอบมาตรฐาน CEFR ระดับ 
Beginner (A1) ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้ส่ือ Velawoods English (กลุ่มเป้าหมายคือ ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา หรือผู้สนใจพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการส่ือสาร) 
           1.3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารตามกรอบมาตรฐาน CEFR ระดับ              
Pre – Intermediate (A2) ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้ส่ือ Velawoods English (กลุ่มเป้าหมาย คือ  
ครู และบุคลากรทางการศึกษา หรือผู้สนใจพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการส่ือสาร) 
           1.4 การเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารตามกรอบมาตรฐาน CEFR ผ่านระบบ
ออนไลน์ โดยใช้ส่ือ Vantage Connect (กลุ่มเป้าหมาย คือ ครู และบุคลากรทางการศึกษา หรือผู้สนใจพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษด้านการส่ือสาร)   

     2. สพป. มหาสารคาม เขต 1 แจ้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมในหน่วยงานต่าง ๆ ให้ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา สมัครเข้ารับการฝึกอบรมออนไลน์ 

 

     ปัญหา อุปสรรค 
1. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ทำให้การพัฒนาครู 

ไม่สามรถดำเนินการได้อย่างเต็มที ทางสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ส่งเสริม
สนับสนุนให้ครูมีทักษะความรู้ในรูปแบบการอบรมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม WebEx Meeting   

2. สพฐ. ยังไม่มีแนวทางในการสอบปี 2564  ท่ีชัดเจน  ทำให้ยากต่อการสร้างเนื้อหาในการอบรม      
ผู้จัดอบรมจึงยึดเนื้อหาเดิมจากปี 2563  มาใช้ในการอบรม  และเพิ่มเนื้อหาท่ีมีประโยชน์ต่อครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษ 
 

     ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  
เวลาท่ีใช้ในการอบรม ควรเพิ่มเวลาจากเดิม เนื่องจากมีเนื้อหาค่อนข้างเยอะ วิทยากรจะได้ถ่ายทอด

ความความรู้ได้อย่างเต็มท่ี  และผู้เข้ารับอบรมสามารถนำความรู้ท่ีได้จากการอบรมไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน  
และการดำเนินชีวิตประจำวัน 
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ตัวช้ีวัด ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ท่ีได้รับการเตรียมความ
พร้อม ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 

รายการ จำนวน (แห่ง) คิดเป็นร้อยละ  

สถานศึกษาในสังกัดท่ีเปิดสอนในระดับ ม.ต้น 
ท้ังหมด  

36   

ได้รับการเตรียมความพร้อม (ด้านการอ่าน 
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์) โดยใช้ข้อสอบ
ออนไลน์ PISA style  

36 100 

 

จากตาราง สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มีสถานศึกษาในสังกัดท่ีเปิด
สอนในระดับ ม.ต้น ท้ังหมด  36 แห่ง ได้รับการเตรียมความพร้อม (ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์) โดยใช้ข้อสอบออนไลน์ PISA style ท้ังหมด จำนวน 36 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 

 

     วิธีการดำเนินงาน  
  สพท. มีการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามตัวชี้วัด โดยมีแนวทาง/โครงการ/กิจกรรม 

(โปรดระบุพอสังเขป) ดังนี้  
 จัดทำโครงการพัฒนาสมรรถนะและเตรียมความพร้อมในการประเมินระดับนานาชาติโดยใช้ระบบ

ข้อสอบออนไลน์ Pisa style ดำเนินการ ดังนี้ 
       1. แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน และจัดประชุมวางแผนดำเนินงาน 
       2. นิเทศออนไลน์เตรียมความพร้อมในการประเมินระดับนานาชาติ Pisa 2022 เพื่อสร้างความรู้

ความเข้าใจและความตระหนักให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้เรียนเห็นความสำคัญของการ
ประเมินตามแนว PISA ให้แก่สถานศึกษา จำนวน 36 แห่ง โดยให้ดำเนินการ ดังนี้ 

       2.1 โรงเรียนดำเนินการวิเคราะห์จัดทำข้อมูลนักเรียนท่ีมีอายุ 15 ปี แล้วรายงานเขตพื้นท่ี 
       2.2 ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นทุกโรงเรียนจัดทำ

แผนการพัฒนานักเรียนตามแนวทางการประเมินของ PISA ส่งเขตพื้นท่ี 
       2.3 ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทยช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น นำระบบข้อสอบ

ออนไลน์ Pisa style จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบด้วยคอมพิวเตอร์ 
       2.4 ผู้บริหารสถานศึกษามีการนิเทศ กำกับ ติดตามอย่างต่อเนื่อง 
        3. นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล 
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ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เทียบเคียงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 

ระดับ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หมายเหตุ 
สพฐ. 100 

 
 

สพป.มหาสารคาม เขต 1 100 
 

 

 
 

 
 

ตัวช้ีวัด ร้อยละ (ไม่กำหนดค่าเป้าหมาย) ของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนท่ีสร้างสมดุลทุกด้าน
และมีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบคุคล 
 

รายการ จำนวน (แห่ง) คิดเป็นร้อยละ  

สถานศึกษาในสังกัดท้ังหมด 196   
มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาพหุปัญญา
รายบุคคล (อย่างน้อย 1 ด้าน)  196 100.00 

"หมายเหตุ : พหุปัญญา อ้างอิงจาก Armstrong, T. มี 9 ด้าน ดังนี้ 
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สพฐ. สพป.มหำสำรคำม เขต 1

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายของสถานศึกษาที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น          
ที่ได้รับการเตรียมความพร้อม ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์     

ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA

สพฐ. สพป.มหำสำรคำม เขต 1

100 100
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1. ด้านภาษาศาสตร์ (Linguistic Intelligence) หมายถึง ความสามารถสูงในการใช้ภาษา ไม่ว่าจะ
เป็นการพูด เช่น นักเล่านิทาน นักพูด นักการเมือง หรือการเขียน เช่น กวี นักเขียน นักข่าว บรรณาธิการ  
รวมไปถึงความสามารถในการจัดกระทำเกี่ยวกับโครงสร้างทางภาษา เสียง ความหมาย และเรื่องเกี่ยวกับภาษา 
เช่น สามารถใช้ภาษาในการหว่านล้อม อธิบาย และอื่น ๆ มีทักษะในการใช้และเล่นกับคำ สามารถส่ือสารด้วย
การฟัง พูด อ่าน เขียน และเช่ือมโยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังตระหนักถึงหน้าท่ีอันหลากหลายของ
ภาษา โดยรู้ถึงอำนาจของภาษาในการกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกด้วย 

2. ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ (Logical-mathematical Intelligence) หมายถึง ความสามารถ
สูงในการใช้ตัวเลขอย่างมีประสิทธิภาพ (เช่น นักคณิตศาสตร์ นักบัญชี นักสถิติ) และเป็นผู้ให้เหตุผลได้ดี (เช่น 
นักวิทยาศาสตร์ โปรแกรมเมอร์ นักตรรกศาสตร์) นอกจากนี้ยังรวมถงึความไวในการเห็นความสัมพันธ์แบบ
แผนตรรกวิทยา การคิดเชิงนามธรรมและการคิดท่ีเป็นเหตุเป็นผล (Cause-effect) การคิดคาดการณ์ (If-then) 
วิธีการท่ีใช้ในเชาวน์ปัญญาด้านนี้ ได้แก่ การจำแนกประเภท การจัดหมวดหมู่ การสันนิษฐาน การสรุปอ้างอิง 
การคิดคำนวณ การคิดเชิงปริมาณ การตั้งสมมติฐาน 

3. ด้านมิติสัมพันธ์ (Visual-spatial Intelligence) หมายถึง ความสามารถสูงในการมองเห็นพื้นท่ี 
เช่น นายพราน ลูกเสือ ผู้นำทาง และสามารถคิดวิธีการใช้พื้นท่ีได้ดี เช่น มัณฑนา กร สถาปนิก ศิลปิน  
นักประดิษฐ์ เชาวน์ปัญญาด้านนี้ รวมไปถึงความไวต่อ สี เส้น รูปร่าง เนื้อที่ และความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงเหล่านี้ 
มีความสามารถในการมองเห็นภาพ สร้างภาพหรือคิดเป็นภาพสามารถเห็นรายละเอียดและจำลองส่ิงท่ีเห็นเป็น
ภาพหรือกราฟหรือตารางได้ มักจะนำเสนอข้อมูลทางด้านมิติให้ออกมาเป็นภาพได้ 

4. ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว (Bodily-kinesthetic Intelligence) หมายถึง ความเช่ียวชาญ
ในการใช้ร่างกายของตนแสดงความคิด ความรู้สึก (เช่น นักแสดง นักแสดงละครใบ้ นักกีฬา นักเต้นรำ  
นักระบำรำฟ้อน) และความสามารถในการใช้มือประดิษฐ์สร้างสรรค์ขึ้นงานและการหยิบจับส่ิงท่ีเคล่ือนไหว 
ต่าง ๆ (เช่น ช่างปั้น จิตรกร ช่างยนต์ ศัลยแพทย์) เชาวน์ปัญญาด้านนี้รวมถึงความสามารถในการใช้ร่างกาย 
เช่น ความคล่องแคล่ว ความแข็งแรง ความรวดเร็ว ความยืดหยุ่น ความประณีต และความสามารถทาง
ประสาทสัมผัส  ท้ัง 5 

5. ด้านตนตรี (Musical Intelligence) หมายถึง ความสามารถสูงในตอบรับการผลิตเสียงตนตรี 
จังหวะ และความสามารถพิเศษในการเข้าใจและช่ืนชมแสดงออกทางดนตรีในลักษณะต่าง ๆ ได้แก่ นักดนตรี 
นักแต่งเพลง นักเรียนเรียนเสียงประสาน นักวิจารณ์ดนตรี เชาวน์ปัญญาด้านนี้รวมถึง ความไวในเรือ่งจังหวะ 
ทำนองเสียง ตลอดจนความสามารถในการเข้าใจและวิเคราะห์ดนตรี 

6. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal Intelligence) หมายถึง ความสามารถสูงใน
การเข้าใจอารมณ์ ความรู้สึก ความคิดและเจตนา แรงจูงใจของผู้อื่น รวมถึงความไวต่อการแสดงออกทางสีหน้า 
น้ำเสียง ท่าทางของผู้อื่น ท้ังยังสามารถจำแนกลักษณะต่าง ๆ ของสัมพันธภาพของมนุษย์ และสามารถ
ตอบสนองได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เช่น สามารถทำให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลปฏิบัติตามได้ 

7. ด้านการรู้จักและความเข้าใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence) หมายถึง ความรู้เกี่ยวกับ
ตนเอง ความสามารถในการประพฤติตนอย่างเหมาะสม จากความรู้นี้ เชาวน์ปัญญาด้านนี้ประกอบด้วย       
การรู้จักตนเองตามความเป็นจริง รู้ว่าตนมีจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไร มีความรู้เท่าทันอารมณ์ ความรู้สึก ความคิด 
ความปรารถนาของตนเอง มีความสามารถท่ีจะฝึกตนเอง (Self-discipline) เข้าใจตนเอง (Self-
understanding) และเห็นคุณค่าในตนเอง (Self-esteem) 
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8. ด้านธรรมชาติวิทยา (Naturalist Intelligence) หมายถึง ความสามารถการจดจำและแบ่งช้ัน
ประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ดอกไม้ สัตว์ ส่ิงแวดล้อมต่าง ๆ รวมไปถึงความไวต่อลักษณะของธรรมชาติต่าง ๆ เช่น 
รูปแบบของเมฆ ภูเขา การเจริญเติบโตของสภาพแวดล้อมในถิ่นต่างๆ ความสามารถช่ืนชม รู้จักและเข้าใจ
ส่ิงแวดล้อมได้ลึกซึ้ง รวมไปถึงการแยกแยะความแตกต่างและจัดหมวดหมู่ต่าง ๆ เช่น รถ รองเท้า แผ่นซีดี 

9. ด้านการคงอยู่ของชีวิต (Existential Intelligence) หมายถึง ความสามารถในการเข้าถึง 
จิตวิญญาณและสัจธรรมในการดำเนินชีวิต ความคิด สงสัยใคร่รู้ในเรื่องความเป็นไปของชีวิตชีวิตหลังความตาย 
เรื่องเหนือจริง มิติลึกลับ จิตใคร่ครวญในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการมีชีวิตตามความช่างสงสัยของตน ต้องการค้นหา
คำตอบเกี่ยวกับการคงอยู่ เป็นความสามารถของบุคคลท่ีพิจารณาถึงความไม่ส้ินสุดของจักรวาล และสามารถ 
รู้ถึงบทบาทของความเป็นมนุษย์ ความสำคัญของชีวิต ความหมายของความตาย สภาพของโลกด้านกายภาพ
และด้านจิต มีประสบการณ์อันลึกซึ้งถึงความรัก ความเมตตา สนใจเกี่ยวกับงานทางศิลปะ และหาคำตอบใน
คำถามท่ีว่า “เราเป็นใคร” “ทำไมเราจึงอยู่ท่ีนี่” “ทำไมเราจึงต้องตาย” บุคคลท่ีมีเชาวน์ปัญญาสูงด้านนี้ ได้แก่ 
นักเทววิทยา พระในศาสนาต่าง ๆ นักสอนศาสนา โยคี โต๊ะอิหม่าม 
           จากตาราง สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มีสถานศึกษา 
ในสังกัดท้ังหมด จำนวน 196 โรงเรียน มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล (อย่างน้อย  
1 ด้าน) จำนวน 196 โรงเรียน ซึง่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานไม่ได้ต้ังค่าเป้าหมาย  
แต่สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 สามารถดำเนินการได้ ร้อยละ 100  
 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เทียบเคียงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
   

ระดับ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หมายเหตุ 
สพฐ. -  

 
สพป.มหาสารคาม เขต 1 100 +100 
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     วิธีดำเนินการ 
 การจัดทำจุดเน้นเชิงนโยบายของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 
เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานตามแนวทางพหุปัญญา ร่วมกล่ันกรองการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อ
เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ มีการดำเนินการท่ีหลากหลายเนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่เกิดความต่อเนื่อง มีการส่งเสริมการดำเนินการอย่างหลากหลาย      
ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้กับโรงเรียนในการดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 

 ตัวช้ีวัด ร้อยละ (ไม่กำหนดค่าเป้าหมาย) ของนักเรียนท่ีได้รับการคัดกรองเพื่อพัฒนาพหุปัญญา
รายบุคคลเพิ่มขึ้น   

                           - 
  

 ตัวช้ีวัด ร้อยละ 80 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพ 
ในด้านต่าง ๆ เพื่อการประกอบอาชีพ การดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสอดคล้อง ตามสภาพ 
ความต้องการและบริบทของแต่ละพื้นท่ี ตลอดจนความท้าทายท่ีเป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษท่ี 21 
 

  รายการ จำนวน (คน) คิดเป็นร้อยละ    

  
ผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - มัธยมศึกษา
ปีท่ี 3 ท้ังหมด  

18,320     

  
ได้รับการพัฒนา ให้มีความรู้ สมรรถนะหรือทักษะ
อาชีพ ในด้านต่าง ๆ เพื่อการประกอบอาชีพ 18,320 100.00   

0

100
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จากตาราง สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มีผู้เรียนระดับ                 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – มัธยมศึกษาปีท่ี 3  ท้ังหมด จำนวน 18,320 คน ได้รับการพัฒนา ให้มีความรู้ 
สมรรถนะหรือทักษะอาชีพ ในด้านต่าง ๆ เพื่อการประกอบอาชีพ การดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่าง
สอดคล้อง ตามสภาพความต้องการและบริบทของแต่ละพื้นท่ี ตลอดจนความท้าทายท่ีเป็นพลวัตรของโลก      
ในศตวรรษท่ี 21 จำนวน 18,320 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เทียบเคียงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 

ระดับ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หมายเหตุ 
สพฐ. 
 

80  

สพป.มหาสารคาม เขต 1 
 

100 +20 

 

 
 

     วิธีการดำเนินงาน      
สพท. มีการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามตัวชี้วัด โดยมีแนวทาง/โครงการ/กิจกรรม (โปรด

ระบุพอสังเขป) ดังนี้   
 1. ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - 3     
      การขับเคล่ือนนโยบายห้องเรียนอาชีพสู่การสร้างอนาคตให้ผู้เรียนมีอาชีพและมีงานทำ  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  ได้ดำเนินการขับเคล่ือน ส่งเสริมและสนับสนุน 
โดยกำหนดเป็นมาตรการและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้พื้นท่ีเป็นฐาน ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564 ให้โรงเรียนดำเนินการในรูปแบบ ดังนี้ 
 

0

20

40

60

80

100

สพฐ. สพป.มหำสำรคำม เขต 1

80
100

รอ้ยละของผูเ้รียนไดร้บักำรพฒันำใหมี้ควำมรู ้สมรรถนะ หรือทักษะอำชีพในดำ้นต่ำง ๆ 
เพ่ือกำรประกอบอำชีพ กำรด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสงัคมอย่ำงสอดคลอ้ง                      

ตำมสภำพควำมตอ้งกำรและบริบทของแต่ละพืน้ท่ี ตลอดจนควำมทำ้ทำยท่ีเป็นพลวตัร   

ของโลกในศตวรรษท่ี

สพฐ. สพป.มหำสำรคำม เขต 1
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     1. กิจกรรมลดเวลาเรียน – เพิ่มเวลารู้ 
     2. กิจกรรมโครงงานอาชีพ 
    3. กิจกรรมชุมนุมสร้างอาชีพ 
    4. บูรณาการกับโครงการโรงเรียนสุจริต (บริษัทสร้างการดี) 
    5. โครงการส่งเสริมเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
เช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา(ดำเนินกิจกรรมร่วมกับศึกษาธิการจังหวัด
มหาสารคาม) 

2. ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6 
     การขับเคล่ือนนโยบายห้องเรียนอาชีพสู่การสร้างอนาคตให้ผู้เรียนมีอาชีพและมีงานทำ  

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ได้ดำเนินการขับเคล่ือน ส่งเสริมและสนับสนุน 
โดยกำหนดเป็นมาตรการและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้พื้นท่ีเป็นฐาน ปีงบประมาณ             
พ.ศ.2564 ให้โรงเรียนดำเนินการในรูปแบบ ดังนี้ 
     1. กิจกรรมลดเวลาเรียน – เพิ่มเวลารู้ 
    2. กิจกรรมโครงงานอาชีพ 
    3. กิจกรรมชุมนุมสร้างอาชีพ 
     4. บูรณาการกับโครงการโรงเรียนสุจริต (บริษัทสร้างการดี) 
     5. โครงการส่งเสริมเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องเช่ือมโยง
การศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา(ดำเนินกิจกรรมร่วมกับศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม) 

นวัตกรรมที่ใช ้หรือการคิดค้นนวัตกรรม เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพใน       
ด้านต่าง ๆ เพื่อการประกอบอาชีพ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6 (ถ้ามี) 
  การขับเคล่ือนนโยบายห้องเรียนอาชีพสู่การสร้างอนาคตให้ผู้เรียนมีอาชีพและมีงานทำ  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  ได้ดำเนินการจัดทำมาตรการและแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้พื้นท่ีเป็นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2. คู่มือ จุดเน้นเชิงนโยบาย สำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ปีการศึกษา 2564" 
 

ปัญหา อุปสรรค          
      ช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ส่งผลต่อการขับเคล่ือน เนื่องจาก
ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้ท่ีบ้านผ่านช่องทางต่างๆ และสถานการณ์ไม่ปลอดภัยจึงทำให้การขับเคล่ือนและพัฒนา
หยุดชะงัก ขาดความต่อเนื่อง รูปแบบการดำเนินการจึงต้องปรับเปล่ียนไปตามสถานการณ์ เช่น ดำเนิน
กิจกรรมในส่วนท่ีสามารถดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ เช่น  การฝึกและพัฒนาการเป็น YouTuber  
ผ่านระบบออนไลน์ต่างๆ เช่น Google Meet, ZOOM รวมถึงการไลฟ์สดขายของออนไลน์เป็นต้น 
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ตัวช้ีวัด ร้อยละ (ไม่กำหนดค่าเป้าหมาย) ของสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินตนเองในแต่ละมาตรฐาน   
ตามระบบการประกันคุณภาพอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ตารางผลการประเมินตามระบบประกันคุณภาพภายในการศึกษาระดับปฐมวัย 

  

จากตารางสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มีโรงเรียนท่ีจัดการเรียน 
การสอนระดับการศึกษาปฐมวัย จำนวน 196 แห่ง  มีผลการประเมินตนเองในแต่ละมาตรฐานตามระบบ 
การประกันคุณภาพอยู่ในระดับดีขึ้นไป จำนวน 181 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 92.35  
 

ตารางผลการประเมินตามระบบประกันคุณภาพภายในการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับขั้น
พื้นฐาน 

สถานศึกษา
ที่จัดการ
เรียนการ
สอนระดับ

การศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
(แห่ง) 

ผลการประเมินตามระบบประกันคุณภาพภายใน 
สรุปผลการประเมิน

คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

รายมาตรฐาน 
ระดับดีขึ้นไป 

ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (แห่ง) 

กำลัง
พัฒนา 

ปาน
กลาง 

ดี ดีเลิศ 
ยอด
เยี่ยม จำนวน ร้อยละ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพ
ผู้เรียน 

 
196   2 77 106 10 193 98.4694 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการ 

    2 69 103 21 193 98.4694 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

    2 84 98 11 193 98.4694 

มาตรฐานการศึกษาระดับ
ปฐมวัย 

สถานศึกษาที่
จัดการเรียน

การสอนระดับ
การศึกษา

ปฐมวัย (แห่ง) 

ผลการประเมินตามระบบประกันคุณภาพภายใน 
สรุปผลการประเมิน

คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

รายมาตรฐาน 
ระดับดีขึ้นไป 

ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย (แห่ง) 

กำลัง
พัฒนา 

ปานกลาง ดี ดีเลิศ 
ยอด
เยี่ยม จำนวน ร้อยละ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 

196 

  2 44 108 29 181 92.3469 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการ 

  2 48 114 19 181 92.3469 

มาตรฐานที่ 3 การจัด
ประสบการณ์  ที่เน้นเด็กเป็น
สำคัญ 

  2 49 112 20 181 92.3469 
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จากตารางสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มีโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการ
สอนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จำนวน 196 แห่ง  มีผลการประเมินตนเองในแต่ละมาตรฐานตามระบบการประกัน
คุณภาพอยู่ในระดับดีขึ้นไป จำนวน 193 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 98.47  
  

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เทียบเคียงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 

ระดับ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สพฐ. 
- 
 

- 

สพป.มหาสารคาม เขต 1 92.35 98.47 
 

 
 

     วิธีการดำเนินงาน 
 การจัดทำข้อมูลและการจัดทำแผน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแล ติดตามและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา    
   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีแผนการดำเนินการระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกำหับดูแล ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา โดยดำเนินการ
ดังนี ้
      1. การแต่งต้ังคณะกรรมการดูแลกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา  
      2. กำหนดมาตรฐานการศึกษาระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
      3. จัดทำแผนระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา แผนระยะ 5 ปี  
และแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มงานกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา 

0
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40

60

80

100

สพฐ สพป.มหาสารคาม เขต 1

0

92.35

0

98.47

ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินตนเองในแต่ละมาตรฐาน            
ตามระบบการประกันคุณภาพอยู่ในระดับดีขึ้นไป

ปฐมวัย กำรศึกษำขัน้พืน้ฐำน
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      4. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 
      5. ประเมินผลการดำเนินการตามแผน 
      6. ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
      7. รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดับเขตพื้นท่ีการศึกษารายงานต่อ สพฐ. 
      8. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดจากผลการประเมินตนเอง 
ของสถานศึกษาระเขตพื้นท่ีการศึกษาและผลการประเมินคุณถาพภายนอกของสถานศึกษาในสังกัด 
 แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 

      1. กำหนดให้สถานศึกษาในสังกัดจัดทำมาตรฐานการศึกษาเป็นประจำทุกปีการศึกษาโดยยึด
กรอบกฎกระทรวงการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561และบริบทของสถานศึกษา 

      2. สถานศึกษาจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีทุกปีการศึกษา  
โดยอธิบายหรือประชุมให้ครู บุคลากรในสถานศึกษาทุกคนใสถานศึกษาเข้าใจและนำไปเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีของตนเอง 

      3. ครูและบุคลากรทุกคนดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ของสถานศึกษา 
      4. สถานศึกษาประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทุกคนอย่างเป็นกัลยาณมิตร 
      5. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตรวจสอบการประเมินตนเองของสถานศึกษาประจำ 

ทุกปีการศึกษา 
      6. สถานศึกษารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาทุกปีการศึกษาต่อสำนักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาและสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษารายงานให้กับ สพฐ. ทุกปีการศึกษา 
      7. นำการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา มาพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาต่อไป 

     ปัญหา อุปสรรค  
 1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้การจัดการระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาไม่สามารถปฏิบัติตามกรอบระบบประกันคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษาได้กำหนด
ไว ้
 2. การประชุมช้ีแจงหรือการอบรมใช้ระบบออนไลน์ ยังสะดวกในการเข้าร่วมประชุมหรืออบรมทำให้
ขาดความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 3. ครูขาดความต่อเนื่องในระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เนื่องการย้ายสถานศึกษาหรือ
ปรับเปล่ียนหน้าท่ีในการปฏิบัติหน้าท่ีตามบริบทของสถานศึกษา 
 4. ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความสำคัญของระบบประกันคุณภาพการศึกษาน้อยทำให้ครูผู้รับผิดชอบ
ขาดขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ี 
     ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  
 1. ครูผู้รับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษา ต้องเพิ่มศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้ทันต่อ
การเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ และสามารถใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 2. ต้องกำหนดครูผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน ไม่เปล่ียนงานในหน้าท่ีบ่อย และพิจารณาให้ครูทุกคนศึกษา
และเข้าใจระบบประกันคุณภาพการศึกษาแล้วนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบ 
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 3. ผู้บริหารต้องเอาใจใส่ และเข้าใจระบบประกันคุณภาพการศึกษาและนำไปปฏิบัติได้อย่างมั่นใจและ
เป็นระบบ เป็นผู้นำทางวิชาการ สร้างความเช่ือมั่นให้กับครู บุคลากรทุกคน 
 4. สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 

นโยบายที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน 
                และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

ตัวชี้วดั อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาต่อประชากร 
     กลุ่มอายุ  

- ระดับปฐมวัย ร้อยละ 100  
     จำนวนนักเรียนช้ันอนุบาล 1 จำนวน 82 คน และจำนวนนักเรียนช้ันอนุบาล 2 ท่ีเข้า

เรียนภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 2,024 คน  
- ระดับประถมศึกษา  ร้อยละ 100 

       จำนวนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเข้าเรียนภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
จำนวน 3,619 คน 
  - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 100  
       จำนวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1ท่ีเข้าเรียนภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
จำนวน 582 คน 

     2. จำนวนผู้เรียนท่ีเป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาและการพัฒนาสมรรถภาพหรือ
บริการทางการศึกษาท่ีเหมาะสมตามความจำเป็น (จำนวน 3,758 คน) 
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จากตาราง สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มีจำนวนเด็กพิการเรียนรวมผ่าน
เกณฑ์การประเมินตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP) รวมทุก
ประเภท ร้อยละ 70 ขึ้นไป 

     วิธีการดำเนินงาน 
 การจัดทำข้อมูลและการจัดทำแผน ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตาม และดูแลช่วยเหลือ 

เด็กพิการเรียนรวม 
  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลและ การจัดทำ

แผน ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตาม และดูแลช่วยเหลือเด็กพิการเรียนรวม เพื่อส่งเสริม และพัฒนาเด็กพิการ
เรียนรวมให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ ดังนี้ 

     1 . ส่งเสริมให้เด็กพิการเรียนรวมได้รับสิทธิและโอกาสท่ีเท่าเทียมกันได้รับการพัฒนาการเรียนรู้        
ในรูปแบบท่ีเหมาะสมอย่างเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคล  
    - ขับเคล่ือนนโยบายสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาทุกแห่ง ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู  
และบุคลากร 

- มีเครื่องมือในการคัดกรองเด็กโดยใช้แบบคัดกรองคนพิการ 9 ประเภท  ของ
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อจำแนกเด็กปกติและเด็กพิการเรียนรวมใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนจัดการ
เรียนการสอนต่อไป ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง 

- โรงเรียนจัดทำข้อมูลสารสนเทศเด็กพิการเรียนรวมและบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคลใน
ระบบบริหารจัดการข้อมูลนักเรียนเรียนรวม (โปรแกรม SET) ในทุกภาคเรียน ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง 

- ครูผู้สอนจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  ) IEP (เพื่อใช้จัดการเรียนการสอน 
ตามประเภทความพิการของเด็กแต่ละคนเสนอแผน IEP เพื่อขอรับบริการ ส่ิงอำนวยความสะดวก ส่ือ บริการ
และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา จากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม เพื่อช่วยหลือและ
สนับสนุนเด็กพิการในสังกัดทุกปีการศึกษา 

- นักเรียนพิการเรียนรวมในสังกัดได้รับจัดสรรงบประมาณคูปองการศึกษา บริการ ส่ิงอำนวย
ความสะดวก ส่ือ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา  

- สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและโรงเรียนกำกับติดตามและดูแลช่วยเหลือเด็กพิการตาม
ความเหมาะสม 

- สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาแต่งต้ังมอบหมายให้ศึกษานิเทศก์ออกนิเทศติดตามการจัดการ
เรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดทุกปีการศึกษา 

     2. ส่งเสริมให้โรงเรียนท่ีจัดการเรียนรวมมีความเข้มแข็งในการจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับ
สภาพความพิการในแต่ละประเภทสามารถจัดการศึกษาให้กับเด็กพิการ 

(1) มโีรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม (Inclusive schools) 4 โรงเรียน ครอบคลุมพื้นท่ี 4 
อำเภอ เป็นศูนย์บริการทางการศึกษาพิเศษสำหรับนักเรียนพิการเรียนรวมและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กบัโรงเรียน
ใกล้เคียงท่ีรับเด็กพิการเข้าเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่                                                
              - โรงเรียนชุมชนบ้านลาด (อ.เมือง)    - โรงเรียนบ้านวังแสง (อ.แกดำ)                                                 
              - โรงเรียนบ้านมะกอก (อ.กันทรวิชัย) - โรงเรียนบ้านบรบือ (บรบือราษฎร์ผดุง) (อ.บรบือ)  
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(2) โรงเรียนท่ีจัดการศึกษาเรียนรวมได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อ ส่ือ วัสดุ อุปกรณ์การ
เรียนการสอน และจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กทุกปีการศึกษา 
                       - ปีการศึกษา 2561 จำนวน 176 โรงเรียน งบประมาณ 528,000  บาท 

      - ปีการศึกษา 2562 จำนวน 179 โรงเรียน งบประมาณ  469,000 บาท 
      (3) จัดอบรมพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการจัด

การศึกษาสำหรับนักเรียนพิการเรียนรวม ได้แก ่
              1. จัดอบรมหลักสูตรการคัดกรองผู้พิการทางการศึกษา ประจำปี 2561   จำนวน 92 ราย   
              2. จัดอบรมหลักสูตรการคัดกรองผู้พิการทางการศึกษา ประจำปี 2562 จำนวน 108 ราย 
              3. จัดอบรม หลักสูตรการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ประจำปี 2561            

รวม  197 โรงเรียน จำนวน 230 ราย   
     3. โรงเรียนมีความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการเรียนรวม ได้รับความร่วมมือจาก

ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ครู ผู้ปกครอง องค์กรส่วนท้องถิ่น สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา และ
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม 

3.1 โรงเรียนท่ีจัดการเรียนรวมได้รับจัดสรรงบประมาณ เพื่อจัดซื้อ ส่ือ วัสดุ อุปกรณ์การเรียน
การสอน และจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กทุกป ีดังนี้ 
                       - ปีการศึกษา 2561 จำนวน 176 โรงเรียน งบประมาณ 528,000   บาท 
                        - ปีการศึกษา 2562 จำนวน 179 โรงเรียน งบประมาณ  469 ,000 บาท 

3.2 สพป.มหาสารคาม เขต 1 มีโรงเรียนท่ีจัดการเรียนรวม 170 แห่ง นักเรียนพิการเรียนรวม 
9 ประเภท รวม 3,758 คน 

3.3 มีบุคลากรตำแหน่งพี่เล้ียงเด็กพิการปฏิบัติงานในโรงเรียนท่ัวไปท่ีจัดการเรียนรวม 50 คน 
 แนวทางการพัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 

ที่เหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนกลุ่มเด็กพิการ (จำแนกตามประเภทความพิการ 
ทั้ง 9 ประเภท) 
 - โรงเรียนดำเนินการคัดกรองเด็กทุกภาคเรียน ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง โดยใช้แบบคัดกรองคน
พิการ 9 ประเภทของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อจำแนกเด็กปกติและเด็กพิการเรียนรวมใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการวางแผนจัดการเรียนการสอนต่อไป  

- สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและโรงเรียนใช้ข้อมูลสารสนเทศเด็กพิการเรียนรวมเป็น
เครื่องมือในการวางแผนการบริหารจัดการเรียนการสอนตามประเภทความพิการของเด็กแต่ละคน 
 - ครูผู้สอนจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) เพื่อใช้จัดการเรียนการสอนตาม
ประเภทความพิการของเด็กแต่ละคน ส่งเสริมพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนให้มีทักษะและ

ธิภาพได้อย่างมีประสิทศักยภาพในการจัดการเรียนรวมตรงตามประเภทความพิการของเด็กแต่ละคน  

     ปัญหา อุปสรรค 
- ขาดแคลนบุคลากรในโรงเรียนส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนรวมสำหรับเด็กพิการทำให้ไม่สามารถ

ดูแลเด็กได้อย่างมีคุณภาพตามเป้าหมาย 
- การดำเนินงานของโรงเรียนขาดความต่อเนื่อง เนื่องจากมีการเปล่ียนแปลงผู้รับผิดชอบงาน 

(บุคลากรย้าย เกษียณ) 
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     ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
-  ควรเพิ่มอัตรากำลังบุคลากร /จัดสรรพี่เล้ียงเด็กพิการในโรงเรียนท่ีจัดการเรียนรวมให้ครบทุก

โรงเรียน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าท่ีดูแลเด็กพิการและช่วยเหลือครู เป็นไปได้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
- จัดอบรมพัฒนาครู/บุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนนักเรียน

พิการเรียนรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ตัวชี้วดั ร้อยละ 20 ของนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน 
     สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มีนักเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

จำนวน 18,275 คน ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนจำนวน 11,103 คน                 
คิดเป็นร้อยละ 60.76 
 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เทียบเคียงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ระดับ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หมายเหตุ 

สพฐ. 20  

สพป.มหาสารคาม เขต 1 60.76 +40.76  
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นโยบายที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตัวช้ีวัด ร้อยละ 80 ของนักเรียนท่ีได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก  

ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มีสถานศึกษาจัดการศึกษา 
เพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) และสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยสถานศึกษาสามารถส่งเสริม
ให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 
ได้ร้อยละ 100 
 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เทียบเคียงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ระดับ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หมายเหตุ 

สพฐ. 
80 
 

 

สพป.มหาสารคาม เขต 1 100 +20  
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ตารางแสดงจำนวนและร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักในการ    
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  

ด้าน ประเด็น 
จำนวน
นักเรียน

ทั้งหมด(คน) 

นักเรียนมีความรู้ความใจ
และตระหนักในการ

อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ     

และสิ่งแวดล้อม 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 

1. ความรู้ 1. นักเรียนรู้ถึงแนวทางการป้องกันและแก้ปัญหาท่ี
เหมาะสมกับบริบทท้องถิ่น 

22,607 

22,607 100 
2. นักเรียนรู้จักและเข้าใจชุมชนอย่างถ่องแท้  

2. เจตคติและ
ความตระหนัก 

3. นักเรียนไม่เพิกเฉยหรือละเลยในการทำลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

22,607 100 4. นักเรียนมีจิตสำนึกรักษ์บ้านเกิด 

5. นักเรียนมีวินัยเคารพกติกาของสังคม 

3. ทักษะ 6. นักเรียนสามารถคาดการณ์ถึงแนวโน้ม
สถานการณ์ปัญหาส่ิงแวดล้อมของชุมชนได้ 

22,607 100 
7. นักเรียนมีพฤติกรรมเลือกซื้อเลือกใช้ใน
ชีวิตประจำวันอย่างเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
8. นักเรียนมีความเป็นผู้นำในการเข้าร่วมกิจกรรม
การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

4. การมีส่วนร่วม 9. นักเรียนติดตามข่าวสารและปัญหาส่ิงแวดล้อม 
เศรษฐกิจ และสังคมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ 

22,607 100 
10. นักเรียนกล้าแสดงออกความคิดเห็นท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวมบนหลักประชาธิปไตย 
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นโยบายที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

ตัวช้ีวัด จำนวนกระบวนงาน 2 กระบวน ท่ีได้รับการปรับเปล่ียนให้เป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่ได้ติดตามและประเมินผล 

 ตัวช้ีวัด สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีค่าคะแนนเฉล่ียการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงาน (ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1มีผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสของหน่วยงาน (ITA) ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564 คะแนนรวม ที่ 97.68  
อยู่ระดับ AA 
 

ตัวช้ีวัด ร้อยละ 100 ของนักเรียนในสังกัด มีพฤติกรรมท่ียึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต 
              สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่ได้ติดตามและประเมินผล 
 

 ตัวช้ีวัด ร้อยละ 80 ของสถานศึกษานำร่องพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษามีความอิสระ 
และความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาเพิ่มข้ึน 
            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ไม่ใช่พื้นที่นวัตกรรม  
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ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ และงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากสำนักต่าง ๆ 

ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 
 

 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
 

ชื่อโครงการ  ขับเคลื่อนการดำเนนิงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  
 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  280,000  บาท งบประมาณท่ีใช้ไป  280,000  บาท คงเหลือ  -     บาท 

2. วัตถุประสงค์ 

 2.1เพื่อสร้างการรับรู้ การส่ือสารข้อมูลให้ความรู้ผ่าน Social Media หลากหลายช่องทาง เช่น Line / 
Facebook / Website และช่องทางอื่น ๆ 
 2.2เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน การส่งเสริมการบูรณาการ/สอดแทรกความรู้ยาเสพติดในการเรียนการสอน 
และสนับสนุนส่ืออุปกรณ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และป้องกันโควิดในสถานศึกษา 
 2.3เพื่อสร้างพื้นท่ีปลอดภัย โดยการจัดให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือ ปรับเปล่ียนพฤติกรรมจัดกิจกรรม
ในลักษณะเครือข่าย / กลุ่มเพื่อน เพื่อทำกิจกรรมเชิงบวก / กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ และจัดกิจกรรมในลักษณะ
เชิงเฝ้าระวัง โดยการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

3. ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
    ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาได้ดำเนินการตามแนวทางขับเคล่ือนงานป้องกันยาเสพติดในเด็กและ
เยาวชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

 

4. กิจกรรมที่ดำเนินการ / แนวทางและวิธีการดำเนินงาน 
 สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 จึงจ ัดดำเนินการบูรณาการ            
ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยจัดทำโครงการขับเคล่ือนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อรณรงค์เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้นักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนในสังกัด ห่างไกลยาเสพติด โดยกำหนดวิธีดำเนินงานเป็น 2 กิจกรรม 
ดังนี้ 
 1. การจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์กีฬา จัดสรรให้โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ตามโครงการขับเคล่ือน
งานป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
จำนวน 37 โรงเรียน งบประมาณ โรงเรียนละ 5,000 บาท เพื่อนำไปจัดกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
 2. การจัดซื้อทำป้ายไวนิล การขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และ
สติ๊กเกอร์รณรงค์ห้ามสูบบุหรี ่ และเขตปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อจัดสรรให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรง     
เพื่อนำไปจัดกิจกรรมโครงการขับเคล่ือนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
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 การดำเนินโครงการขับเคล่ือนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามกิจกรรมต่างๆ สรุปผลการดำเนินโครงการ
ได้ดังนี้ 
 1. เพื่อสร้างการรับรู้ การส่ือสารข้อมูลให้ความรู้ผ่าน Social Media หลากหลายช่องทาง เช่น Line / 
Facebook / Website และช่องทางอื่น ๆ 
 2. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน  การส่งเสริมการบูรณาการ/สอดแทรกความรู้ยาเสพติดในการเรียนการสอน 
และสนับสนุนส่ืออุปกรณ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และป้องกันโควิดในสถานศึกษา   
 3. เพื ่อสร้างพื ้นที ่ปลอดภัย โดยการจัดให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือ ปรับเปลี ่ยนพฤติกรรม             
จัดกิจกรรมในลักษณะเครือข่าย / กลุ่มเพื่อน เพื่อทำกิจกรรมเชิงบวก / กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ และจัดกิจกรรม
ในลักษณะเชิงเฝ้าระวัง โดยการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 

5. ผลการดำเนินงาน 
 5.1 เชิงปริมาณ 
  5.1.1 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 37 โรงเรียน ได้จัดกิจกรรมตามแนวทางขับเคลื่อน
งานป้องกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
  5.1.2 โรงเรียนในสังกัดทุกโรง ได้จัดกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และป้องกันโควิด
ในสถานศึกษา 
  5.2 เชิงคุณภาพ 
  5.2.1 สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
  5.2.2 กลุ่มเป้าหมายได้รับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเหมาะสมเป็นรูปธรรม   
  5.2.3 กลุ่มเป้าหมายได้ดำเนินการตามแนวทางขับเคลื่อนงานป้องกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชน
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
  5.2.4 สถานศึกษาได้รับสื่อ และป้ายไวนิลการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา และสต๊ิกเกอร์รณรงค์การต่อต้านสารเสพติด เหล้า/บุหรี่ ในสถานศึกษา 
 

6. ปัญหา / อุปสรรค 
 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ในคนเช้ือไวรัสโคโรนา 2019        
(Covid-19) ทำให้สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาไม่สามารถดำเนินการตามเป้าหมายในการใช้งบประมาณ        
ท่ีได้รับการจัดสรรได้  

7. แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 
 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จึงกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงาน
ป้องกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานสามารถประยุกต์รูปแบบ/วิธีการดำเนินงาน โดยผนวกเนื้อหาการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส      
โคโรนา 2019 (Covid-19) ได้ ตามแนวทางขับเคลื ่อนงานป้องกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชน ในช่วง
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยยึดหลักการตามมาตรการป้องกันยาเสพติด      
ที ่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2564  ทั ้งนี ้ สำนักงาน
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คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสามารถบริหารงบประมาณท่ีได้รับ
การจัดสรร ให้สามารถบูรณาการท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid-19) ได้ตามแนวทางท่ีสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกำหนด 
 
 8. ภาพการดำเนินงาน / กิจกรรม 
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โครงการ “ขับเคลื่อนระบบการดูแล คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564”  

1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 30,000 บาท งบประมาณท่ีใช้ไป 29,935 บาท คงเหลือ  65 บาท 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสร้างกระบวนการขับเคลื่อนและพัฒนางานระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ ้มครองนักเรียน  

ให้เข้มแข็งและยั่งยืน โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์  
ไม่พร้อมในวัยเรียน/วัยรุ่นและโรคทางจิตเวชของวัยเรียน-วัยรุ่น 

2. เพื่อส่งเสริมศักยภาพ สร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ไม่
พร้อมในวัยเรียน-วัยรุ่นและโรคทางจิตเวชของวัยเรียน-วัยรุ่นให้ครู ส่งผลต่อการพัฒนางานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง  

3. เพื่อสร้างเครือข่ายเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ให้สามารถแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเส่ียงท่ีไม่พึงประสงค์ของนักเรียน
ในสังกัด  

3. ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
3.1 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีกระบวนการขับเคล่ือนและพัฒนางานระบบ

การดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ท่ีเข้มแข็งมากขึ้น 
3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจและพัฒนาการป้องกัน 

และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยเรียน-วัยรุ่นและโรคทางจิตเวชของวัยเรียน-วัยรุ่นให้ครู ส่งผลต่อการ
พัฒนางานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 

3.3 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษามีเครือข่ายเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ให้สามารถแก้ไขปัญหา
พฤติกรรมเส่ียงท่ีไม่พึงประสงค์ของนักเรียนในสังกัด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

ส ำนกังำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1  

 

65 
 

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

4. กิจกรรมที่ดำเนินการ / แนวทางและวิธีการดำเนินงาน 
 

ท่ี กิจกรรมและการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ สถานที่ 
1. ขั้นเตรียมการ  

- เสนอขออนุมัติโครงการ และวางแผน
การดำเนินงาน           

มี.ค. 64 สพป.มค.1  

2. เสนอขออนุมัติโครงการ มิ.ย. 64 สพป.มค.1  

3. แจ้งสถานศึกษาในสังกัด จัดเตรียม
กลุ่มเป้าหมายฯ 

มิ.ย. 64 สพป.มค.1/                            
  สถานศึกษา 

 

4. ประสานคณะกรรมการคัดเลือกฯ มิ.ย. 64 สพป.มค.1/                            
  สถานศึกษา 

 

5. ขั้นดำเนินการ/กิจกรรม  

  2.1 คัดเลือกสถานศึกษาดีเด่น ในการ
ดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน (ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา) 

  2.2 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 

 

มิ.ย. 64 

 

 

 

สพป.มค.1/                            
  สถานศึกษา 

 

6. สรุปรายงานผลการดำเนินงานให้ส่วน
ราชการท่ีเกี่ยวข้องทราบ 

ก.ย. 64 สพป.มค.1  

 

5. ผลการดำเนินงาน 
    5.1. เชิงปริมาณ 

1. การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการคัดเลือกครูเพื่อรับ
รางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2564                      

การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
1.1 ประเภทโรงเรียนระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก 

เกียรติบัตรระดับทอง  โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง    
เกียรติบัตรระดับเงิน  โรงเรียนบ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น 
เกียรติบัตรระดับเงิน  โรงเรียนบ้านหันเชียงเหียน 
เกียรติบัตรระดับเงิน  โรงเรียนชุมชนบ้านลาดวิทยาคม  
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1.2 ประเภทโรงเรียนระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ 
เกียรติบัตรระดับทอง  โรงเรียนบ้านบรบือ (บรบือราษฎร์ผดุง)  

การคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2564                 
2.1 ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - 3          

เกียรติบัตรระดับทอง  นางอภิญญา  รังวัดสา     โรงเรียนบ้านวังปลาโด 
2.2 ระดับประถมศึกษาปีท่ี 4-6   

เกียรติบัตรระดับทอง  นางสาวลภัสรดา  แสงอาคะ    โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง 

2. การอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ไม่พร้อมในวัยเรียน – วัยรุ่น 
 2.1 ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมท้ังส้ิน 436 ราย ประกอบด้วย  
  - ผู้บริหารสถานศึกษา 39 ราย 
  - ครูและบุคลากรทางการศึกษา 352 ราย 
  - นักเรียน 37 ราย 
  - บุคคลภายนอกสังกัด 8 ราย 
 2.2 ผลการประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมการอบรมฯ 
  2.2.1 ด้านวิทยากร       
   - การเตรียมตัวและความพร้อมของวิทยากร คะแนนความพึงพอใจ ร้อยละ 89.34 
   - การถ่ายทอดของวิทยากร ร้อยละ 89.57 
   - สามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนและตรงประเด็น ร้อยละ 90.74 
   - ใช้ภาษาท่ีเหมาะสมและเข้าใจง่าย ร้อยละ 91.75 
   - การตอบคำถามของวิทยากร ร้อยละ 88.87  
   - เอกสารประกอบการบรรยายเหมาะสม ร้อยละ 88.40 
  2.2.2 ด้านผู้จัดการอบรม 
   - ระยะเวลาการอบรมมีความเหมาะสม ร้อยละ 89.57 
   - การประสานงานของเจ้าหน้าท่ีโครงการ ร้อยละ 87.16  
   - การให้คำแนะนำหรือตอบข้อซักถามของเจ้าหน้าท่ี ร้อยละ 89.65  
  2.2.3 ด้านการนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
   - ความเข้าใจในเรื่องนี้ก่อนการอบรม ร้อยละ 76.65  
   - ความเข้าใจในเรื่องนี้หลังการอบรม ร้อยละ 89.96  
   - สามารถบอกประโยชน์ของการเข้ารับการอบรมฯ ได้ ร้อยละ 90.35  
   - สามารถอธิบายรายละเอียดได้ ร้อยละ 87.63  
   - สามารถนำความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ ร้อยละ 90.19  
   - สามารถนำความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ ร้อยละ 90.43  
   - สามารถให้คำปรึกษาแก่นักเรียนท่ีประสบปัญหานี้ได้ ร้อยละ 90.97 
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 3. การอบรมครูประจำชั้นในสังกัดเพื่อเข้าใจธรรมชาติและโรคทางจิตเวชของวัยเรียน-วัยรุ่น 
 3.1 ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมท้ังส้ิน 350 ราย ประกอบด้วย  
  - ผู้บริหารสถานศึกษา 19 ราย 
  - ครูและบุคลากรทางการศึกษา 325 ราย 
  - นักเรียน 1 ราย 
  - บุคคลภายนอกสังกัด 5 ราย 
 3.2 ผลการประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมการอบรมฯ 
  3.2.1 ด้านวิทยากร       
   - การเตรียมตัวและความพร้อมของวิทยากร คะแนนความพึงพอใจ ร้อยละ 94.51 
   - การถ่ายทอดของวิทยากร ร้อยละ 95.31 
   - สามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนและตรงประเด็น ร้อยละ 95.66 
   - ใช้ภาษาท่ีเหมาะสมและเข้าใจง่าย ร้อยละ 95.20 
   - การตอบคำถามของวิทยากร ร้อยละ 94.97  
   - เอกสารประกอบการบรรยายเหมาะสม ร้อยละ 93.60 
  3.2.2 ด้านผู้จัดการอบรม 
   - ระยะเวลาการอบรมมีความเหมาะสม ร้อยละ 88.80 
   - การประสานงานของเจ้าหน้าท่ีโครงการ ร้อยละ 92.23  
   - การให้คำแนะนำหรือตอบข้อซักถามของเจ้าหน้าท่ี ร้อยละ 93.94 
  3.2.3 ด้านการนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
   - ความเข้าใจในเรื่องนี้ก่อนการอบรม ร้อยละ 77.60  
   - ความเข้าใจในเรื่องนี้หลังการอบรม ร้อยละ 93.03 
   - สามารถบอกประโยชน์ของการเข้ารับการอบรมฯ ได้ ร้อยละ 93.14 
   - สามารถอธิบายรายละเอียดได้ ร้อยละ 90.17 
   - สามารถนำความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ ร้อยละ 92.46 
   - สามารถนำความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ ร้อยละ 93.03  
   - สามารถให้คำปรึกษาแก่นักเรียนท่ีประสบปัญหานี้ได้ ร้อยละ 92.57 
   5.2. เชิงคุณภาพ 

     5.2.1 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีกระบวนการขับเคล่ือนและพัฒนางาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ท่ีเข้มแข็งมากขึ้น 

    5.2.2 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจและพัฒนาการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยเรียน-วัยรุ่นและโรคทางจิตเวชของวัยเรียน-วัยรุ่นให้ครู ส่งผลต่อการ
พัฒนางานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 

   5.2.3 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษามีเครือข่ายเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ให้สามารถแก้ไขปัญหา
พฤติกรรมเส่ียงท่ีไม่พึงประสงค์ของนักเรียนในสังกัด 
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6. ปัญหา / อุปสรรค 
 1. พบว่าปัญหาของการขับเคล่ือนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภไ์ม่พร้อมในวัยเรยีน  
- วัยรุ่น คือ ทัศนคติของบุคลากรท่ีมองว่าการสอนให้นักเรียนรู้เรื่องเพศ การป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ 
เป็นการช้ีโพรงให้กระรอก โดยท่ีลืมมองไปว่าการปกปิดส่ิงเหล่านี้เป็นส่ิงท่ีทำไม่ได้ในยุคสมัยนี้ เนื่องจากส่ือ 
และเทคโนโลยีท่ีรวดเร็วและส่ือลามกท่ีหาดูได้ง่ายข้ึน ดังนั้นการสอนให้นักเรียนรู้สิทธิ รู้จักการป้องกันตน 
จึงถือว่าเป็นการป้องกันซึ่งดีกว่าการแกไ้ข 
 2. พบว่าปัญหาการขับเคล่ือนงานด้านสุขภาพจิตของนักเรียน คือการมีครูท่ีจบทางด้านการแนะแนว
หรือจิตวิทยาโดยตรงน้อย ทำให้จะต้องมีการขับเคล่ือนเพิ่มมากขึ้น รวมถึงครูไม่ทราบแหล่งส่งต่อเด็กนักเรียน 
เช่นคลินิกหรือโรงพยาบาลท่ีสามารถให้ดูแล คำปรึกษานักเรียนได้  
7. แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 
  เห็นควรมีการจัดอบรมขับเคล่ือนในทุกปี โดยควรใช้กิจกรรม หรือส่ือในการอบรมมากยิ่งขึ้น 

8. ภาพการดำเนินงาน / กิจกรรม 
   8.1. การอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ไม่พร้อมในวัยเรียน-วัยรุ่น ในวันท่ี 8 กันยายน 
2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings 
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  8.2 การอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจธรรมชาติและโรคทางจิตเวชของวัยเรียน-วัยรุ่น ในวันที่ 10 
กันยายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings 
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โครงการ  รณรงค์เฝ้าระวัง และส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ประจำปี 2564 
ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
 

1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 5,000 บาท งบประมาณท่ีใช้ไป 5,000 บาท คงเหลือ 0 บาท 
 

2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษาปลอดภัย และร่วมสร้างความปลอดภัยให้เด็ก

นักเรียนในช่วงเวลาเทศกาลดังกล่าว 
2.2 เพื่อสร้างความตระหนัก ส่ือสารรับรู้โดยท่ัวกัน โดยภาคีเครือข่ายและทุกภาคส่วนของสังคม มีส่วนร่วม          

ในการรณรงค์การป้องกันเหตุ การแสดงออกที่เกินขอบเขต ซึ่งนักเรียนนักศึกษาอาจถูกล่วงละเมิด และอาจ
ได้รับอันตราย 

2.3 เพื่อสร้างกระบวนการขับเคลื่อนและพัฒนางานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคม งานพัฒนาส่งเสริมความประพฤตินักเรียน งานคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็กเด็กนักเรียนให้ เข้มแข็งและ
ยั่งยืน 

2.4 เพื่อส่งเสริมศักยภาพให้ครูได้พัฒนางานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของสถานศึกษาให้มี  
ความเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง  

2.5 เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 (ฉก.ชน.สพป.มค.1) และแก้ไข
ปัญหาพฤติกรรมเส่ียงท่ีไม่พึงประสงค์ของนักเรียนในสังกัด และออกตรวจพื้นท่ีเส่ียงรอบสถานศึกษา 

 

3. ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
    3.1 เชิงปริมาณ 
  โรงเรียนในสังกัดจาก 196 โรงเรียน ดำเนินการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ 
โรงเรียนบ้านดอนก่อ บ้านหนองบัวและบ้านหนองโนอีดำ 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  1) ครูมีความรู้ความเข้าใจนโยบายท่ีเกี่ยวข้อง สามารถสนับสนุน นำแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการ
คุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  
  2) ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของสถานศึกษาในสังกัด และ
เจ้าหน้าท่ีในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน งานสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม งานพัฒนาส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียน งานคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก สามารถส่งเสริม สนับสนุนและดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสังกัดตาม
ศักยภาพได้อย่างท่ัวถึง  
  3) ป้องกันปัญหานักเรียนหยุดเรียน การตั้งครรภ์ในวัยเรียน นักเรียนนักศึกษาถูกล่วงละเมิดและเส่ียง
อันตราย ได้รับการคุ้มครองและช่วยเหลือ ติดตามดูแล ได้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
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4. กิจกรรมที่ดำเนินการ / แนวทางและวิธีการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรมและการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ สถานที่ 

1. ขั้นเตรียมการ 
- เสนอขออนุมัติโครงการ และวางแผน
การดำเนินงาน           

ม.ค. 64 สพป.มค.1 สพป.มค.1 

2. เสนอขออนุมัติโครงการ ก.พ. 64 สพป.มค.1 สพป.มค.1 

3. แจ้งสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมการ
อบรมฯ 

ก.พ. 64 ส พ ป . ม ค . 1 /                            
  สถานศึกษา 

สพป.มค.1 

4. ต้ังคณะกรรมการ ก.พ. 64 สพป.มค.1/                            สพป.มค.1 

5. ขั้นดำเนินการ/กิจกรรม  
 5.1 การประกวด 
 - การประกวดคลิปส้ันผ่าน Tiktok  
 - การประกวดวาดภาพระบายสี  
 - การประกวดผลงานภาพถ่าย  
 - การประกวดการสร้างส่ือ  
   ประชาสัมพันธ์  
 5 .2 การเฝ ้ าระว ั งความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษาในช่วงเทศกาลวัน
วาเลนไทน์ 

 

ก.พ. 64 

  

 

 

 

 

ส พ ป . ม ค . 1 /                            
สถานศึกษา 

สพป.มค.1 

6. สรุปรายงานผลการดำเนินงานให้ส่วน
ราชการท่ีเกี่ยวข้องทราบ 

ก.พ. 64 

 

สพป.มค.1 สพป.มค.1 

 

5. ผลการดำเนินงาน 

    5.1. เชิงปริมาณ 
 สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ดำเนินการให้โรงเรียนแจ้ง
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง และส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ประจำปี 2564 
ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) และส่งผลงานเข้า
ร่วมประกวดภายในวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2564 ได้แก่ 

1. การประกวดคลิปสั้นผ่าน Tiktok โดยมี #ครอบครัวปลอดภัยและโรงเรียนปลอดภัยในวันวาเลน
ไทน์ 2564 จำนวน 3 รางวัล 
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2. การประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ “วันวาเลนไทน์แห่งความสุข : ครอบครัวปลอดภัยและ
โรงเรียนปลอดภัย” จำนวน 3 ระดับช้ัน ได้แก่ ประถม 1-3, ประถม 4-6 และมัธยม 1-3 ระดับละ 3 รางวัล 

3. การประกวดผลงานภาพถ่าย เพื่อสื่อสารถึงความรักทุกรูปแบบ เช่น ระหว่างเพื่อน ระหว่างคน  
ในครอบครัว/สังคม ตามกรอบแนวคิด จำนวน 1 รางวัล 

4. การประกวดสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์ เช่น การรณรงค์ด้วยการ์ตูนแอนนิเมชั่น (Animation) 
จำนวน 1 รางวัล ในการนี้มีโรงเรียนในสังกัดส่งผลงานจำนวน 3 รายการ ดังนี้ 

      1. การประกวดคลิปส้ันผ่าน Tiktok จำนวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านดอนก่อ 
      2. การประกวดวาดภาพระบายสี จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ 

     2.1 โรงเรียนบ้านดอนก่อ  
          - ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 3 จำนวน 4 ผลงาน  
          - ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 จำนวน 3 ผลงาน 
     2.2 โรงเรียนบ้านหนองบัว  
         - ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 จำนวน 10 ผลงาน 

      3 การประกวดการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น การรณรงค์ด้วยการ์ตูนแอนนิเมชั่น (Animation) 
จำนวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ 

      ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคามเขต 1 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกกิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง และส่งเสริมสร้างสรรค์  
วันวาเลนไทน์ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ประจำปี 
2564 ผลการคัดเลือกผลงานเป็นไปตามประกาศผลการคัดเลือกกิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง และส่งเสริม
สร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ประจำปี 2564 ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนา 2019 (Covid-19)  

 

   5.2. เชิงคุณภาพ 
  1) ครูมีความรู้ความเข้าใจนโยบายท่ีเกี่ยวข้อง สามารถสนับสนุน นำแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการ
คุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  
  2) ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของสถานศึกษาในสังกัด และ
เจ้าหน้าท่ีในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน งานสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม งานพัฒนาส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียน งานคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก สามารถส่งเสริม สนับสนุนและดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสังกัดตาม
ศักยภาพได้อย่างท่ัวถึง  
  3) ป้องกันปัญหานักเรียนหยุดเรียน การตั้งครรภ์ในวัยเรียน นักเรียนนักศึกษาถูกล่วงละเมิดและเส่ียง
อันตราย ได้รับการคุ้มครองและช่วยเหลือ ติดตามดูแล ได้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
 

6. ปัญหา / อุปสรรค 

อุปสรรคด้านการประชาสัมพันธ์การประกวด เนื่องด้วยเป็นช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid-19) ส่งผลให้บางโรงเรียนมีมาตรการจัดการเรียนการสอนทางไกลตามประกาศของคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม จึงทำให้โรงเรียนขาดการส่ือสารและประชาสัมพันธ์กับนักเรียน 
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7. แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 
นอกเหนือจากในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ มีเทศกาลอื่นๆ ท่ีมีความสุ่มเส่ียงต่อความปลอดภัยของนักเรียน

และนักศึกษา เช่น เทศกาลวันสงกรานต์ เทศกาลวันลอยกระทง เป็นต้น ซึ่งควรมีกิจกรมรณรงค์ เฝ้าระวัง  
และส่งเสริมสร้างสรรค์ในทุกเทศกาลตามความเหมาะสม 

8. ภาพการดำเนินงาน / กิจกรรม 
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 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ชื่อโครงการ   ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  50,000 บาท งบประมาณท่ีใช้ไป 50,000 บาท    คงเหลือ   0   บาท 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อจัดทำแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของสำนักงานเขต 
พื้นท่ีการศึกษา 

2.2 เพื่อติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการบริหารงานของสถานศึกษาในสังกัด 
2.3  เพื่อศึกษา วิเคราะห์ การดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการบริหาร

การศึกษา โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด 
3. ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
    3.1 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มีแผนและคู่มือการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

3.2 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการบริหารงานของสถานศึกษาในสังกัด ร้อยละ 100 
    3.3  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ศึกษา วิเคราะห์ การดำเนินการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการบริหารการศึกษา โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษา
ในสังกัด ร้อยละ 100 
4. กิจกรรมที่ดำเนินการ / แนวทางและวิธีการดำเนินงาน 
     กิจกรรมที่ 1 ประชุมวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา และจัดทำแผน 
เครื่องมือ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ประจำภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 
     กิจกรรมที่ 2 ปฏิบัติการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาสถานศึกษาในสังกัด 
ประจำภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 
     กิจกรรมที่ 3 ประชุมวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา และจัดทำแผน 
เครื่องมือ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ประจำภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
     กิจกรรมที่ 4 ปฏิบัติการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาสถานศึกษาในสังกัด 
ประจำภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
     กิจกรรมที่ 5 ประชุมนำเสนอ สะท้อนผลการติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษา  
ปีการศึกษา2564 
5. ผลการดำเนินงาน 
    5.1. เชิงปริมาณ 
           5.1.1 จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
           5.1.2 สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการบริหาร
สถานศึกษาโดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิท่ีสำนักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษาแต่งต้ัง ภาคเรียนละ 1 ครั้ง รวม 2 ครั้ง 
           5.1.3 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีการศึกษาและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของหน่วยงาน 
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และสถานศึกษาในสังกัด 
   5.2. เชิงคุณภาพ 

5.2.1 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาท่ี
สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงานและสถานศึกษา 
          5.2.2 สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
โดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ด้วยวิธีการและเครื่องมือท่ีมีมาตรฐาน 
          5.2.3 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจัดทำรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ครบถ้วนสอดคล้อง
กับบริบทของหน่วยงานและสถานศึกษา 
6. ปัญหา / อุปสรรค 
     6.1  งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ 
     6.2  ผลการดำเนินงานยังไม่โดดเด่นท่ีสามารถเป็นต้นแบบได้ 
7. แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 
     7.1 จัดสรรงบประมาณเพิ่มให้เพียงพอตามความต้องการ 
     7.2  ศึกษาการดำเนินงาน ก.ต.ป.น. ต้นแบบจากจังหวัดอื่น หรือต่างเขต 
8. ภาพการดำเนินงาน / กิจกรรม 
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ชื่อโครงการ   การพัฒนาคลังเครื่องมือมาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
                 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

 

1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  47,400  บาท งบประมาณท่ีใช้ไป  47,400  บาท     คงเหลือ  -  บาท 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะจำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถคิดวิเคราะห์  
คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา ปรับตัว ส่ือสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล  
 2.2 เพื่อพัฒนาคลังเครื่องมือมาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียนในศตวรรษท่ี 21 
 2.3 เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานยกระดับคุณภาพการศึกษา และลดความเหล่ือมล้ำ
ทางการศึกษา 
3. ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

   3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
       3.2 ครูผู้สอนมีคลังเครื่องมือมาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียนในศตวรรษท่ี 21 
4. กิจกรรมที่ดำเนินการ / แนวทางและวิธีการดำเนินงาน  
       4.1  ครูผลิตส่ือเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
       4.2  มีการดำเนินงานจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ ส่ือ นวัตกรรม เพื่อพัฒนา 
ผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ตามบริบทของพื้นท่ีและผู้เรียน 
5. ผลการดำเนินงาน 
    5.1. เชิงปริมาณ 
       5.1.1 ร้อยละ 100 นักเรียนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
       5.1.2 ร้อยละ 100 ครูผู้สอนมีคลังเครื่องมือมาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียนในศตวรรษท่ี 21          
   5.2. เชิงคุณภาพ 

   5.2.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
   5.2.2 ครูผู้สอนมีคลังเครื่องมือมาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียนในศตวรรษท่ี 21 

6. ปัญหา / อุปสรรค 
      - 
7. แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 
      - 
8. ภาพการดำเนินงาน / กิจกรรม 
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โครงการ การสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 (SAR 2563) 
 

1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 10,000บาท งบประมาณท่ีใช้ไป 10,000บาท    คงเหลือ 0 บาท 
2. วัตถุประสงค์ 
    2.2.1 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับช้ันเรียน ให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล อย่างยั่งยืน 
     2.2.2 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร ในระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
      2.2.3 เพื่อให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาให้หน่วยงาน
ต้นสังกัด เผยแพร่ต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้องและสาธารณชน และมีผลการประเมินคุณภาพภายนอก ต้ังแต่ระดับดีขึ้นไป 
 

3. ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
      3.1 เป้าหมาย 
 3.3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
            3.3.1.1 โรงเรียนทุกโรงในสังกัดจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา           
ปีการศึกษา 2563  
    3.3.1.2 โรงเรียนทุกโรงในสังกัดมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา                   
ทุกมาตรฐานทุกประเด็นพิจารณา ในระดับดี ขึ้นไป   
           3.3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   3.3.2.1 โรงเรียนทุกโรงในสังกัด มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา                   
ทุกมาตรฐาน ทุกประเด็นพิจารณา ในระดับดี ขึ้นไป 
   3.3.2.2 โรงเรียนทุกโรงท่ีประสงค์ขอรับการประเมินคุณภาพภายนอก มีระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ในระดับดี ขึ้นไป  
   3.3.2.3 โรงเรียนทุกโรงจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
รายงานให้กับหน่วยงานต้นสังกัด และเผยแพร่ให้กับผู้ท่ีเกี่ยวข้องและสาธารณชน 
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4. กิจกรรมที่ดำเนินการ / แนวทางและวิธีการดำเนินงาน 
 

ท่ี กิจกรรมและการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ สถานที่ 
1 จัดทำ/ขออนุมัติโครงการ/ 

แต่งต้ังคณะกรรมการ/ 
ประชุมคณะกรรมการ 
 

กรกฎาคม 1. นายทรงศิลป์   
มาตร์สร้อย 
2. นางสุภัชรา   
โตแย้มบุญฤทธิ์ 
นางประมวล ชนะบุญ 

ห้องประชุม 
ตักสิลาสพป.มค.1 

2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการสังเคราะห์
รายงานผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 
 

กรกฎาคม 1. นายทรงศิลป์   
มาตร์สร้อย 
2. นางสุภัชรา   
โตแย้มบุญฤทธิ์ 
นางประมวล ชนะบุญ 

ห้องประชุม 
ตักสิลา 

สพป.มค.1 
 
 

3 สรุปและรายงานผล 
ต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

กรกฎาคม 1. นายทรงศิลป์   
มาตร์สร้อย 
2. นางสุภัชรา   
โตแย้มบุญฤทธิ์ 
นางประมวล ชนะบุญ 

ห้องประชุม 
ดอกจาน 

สพป.มค.1 
 
 

 
5. ผลการดำเนินงาน 

5.1 เชิงปริมาณ 
             5.1.1 โรงเรียนในสังกัดมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ทุกมาตรฐาน ทุกประเด็น
พิจารณา ในระดับดี ขึ้นไป  
             5.1.2 โรงเรียนในสังกัดที่ประสงค์ร ับการประเมินคุณภาพภายนอกผ่านการประเมินคุณภาพ
ภายนอกทุกมาตรฐาน ทุกประเด็นพิจารณา ในระดับดี ขึ้นไป  
             5.1.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 สังเคราะห์ SAR ระดับเขต
พื้นท่ี อย่างสมบูรณ์ตามกรอบของ สพฐ. กำหนด และรายงานตรงตามเวลาท่ีกำหนด 
 

5.2 เชิงคุณภาพ 
            5.2.1 โรงเรียนในสังกัดมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษา  
            5.2.2 โรงเรียนในสังกัดผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
  5.2.3 โรงเรียนในสังกัดจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ รายงาน
ให้กับหน่วยงานต้นสังกัด และเผยแพร่ให้กับผู้ท่ีเกี่ยวข้องและสาธารณชน  
            5.2.4 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ดำเนินการการสังเคราะห์ SAR 
ระดับเขตพื้นท่ีอย่างมีคุณภาพยอดเยี่ยม 
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  6. ปัญหา / อุปสรรค 
 

    6.1 สถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ทำเกิดปัญหาในการจัดการประชุม
และการส่ือสารต่างๆในโครงการ 
    6.2 ครูประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีการเปล่ียนแปลง จึงทำให้ระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาไม่ต่อเนื่อง 
    6.3 การใช้เทคโนโลยีในการส่ือสารเกิดปัญหาเรื่อง ระบบเสียง ระบบอินเทอร์เน็ต การนำเสนอผ่านระบบ
ออนไลน์ยังไม่ชำนาญ 
    6.4 การกำหนดภาระหน้าท่ีรับผิดชอบของครู มีจำนวนมากจึงเกิดปัญหาการทำงานล่าช้า 
 

7. แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 
    7.1 ดำเนินการตามประกาศของ ศบค.มหาสารคาม อย่างเคร่งครัด  
    7.2 ต้องเอาใจใส่ทุกขั้นตอนในการทำงานของโรงเรียน 
    7.3 ต้องให้ความรู้กับคุณครูประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างชัดเจน 
    7.4 ผู้บริหารสถานศึกษา ต้องเอาใจใส่ในระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างจริงจังและวาง
ระบบงานในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ เพื่อความต่อเนื่องของงานให้เกิดคุณภาพ 
    7.5 ต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเรื่องการใช้เทคโนโลยี 
8. ภาพการดำเนินงาน / กิจกรรม  
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โครงการ การสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 (SAR 2563) 
 

1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 10,000บาท งบประมาณท่ีใช้ไป 10,000บาท    คงเหลือ 0 บาท 
2. วัตถุประสงค์ 
  2.2.1 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับช้ันเรียน ให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล อย่างยั่งยืน 
 2.2.2 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ
บุคลากร ในระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 2.2.3 เพื่อให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ให้หน่วยงานต้นสังกัด เผยแพร่ต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้องและสาธารณชน และมีผลการประเมินคุณภาพภายนอก ต้ังแต่
ระดับดีขึ้นไป 
 
3. ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
            3.1 เป้าหมาย 
 3.3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
            3.3.1.1 โรงเรียนทุกโรงในสังกัดจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา     
ปีการศึกษา 2563  
            3.3.1.2 โรงเรียนทุกโรงในสังกัดมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา           
ทุกมาตรฐานทุกประเด็นพิจารณา ในระดับดี ขึ้นไป   
      3.3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
           3.3.2.1 โรงเรียนทุกโรงในสังกัด มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา          
ทุกมาตรฐาน ทุกประเด็นพิจารณา ในระดับดี ขึ้นไป 
           3.3.2.2 โรงเรียนทุกโรงท่ีประสงค์ขอรับการประเมินคุณภาพภายนอก มีระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ในระดับดี ขึ้นไป  
           3.3.2.3 โรงเรียนทุกโรงจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอย่างมี
คุณภาพ รายงานให้กับหน่วยงานต้นสังกัด และเผยแพร่ให้กับผู้ท่ีเกี่ยวข้องและสาธารณชน 
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4. กิจกรรมที่ดำเนินการ / แนวทางและวิธีการดำเนินงาน 
 
ท่ี กิจกรรมและการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ สถานที่ 
1 จัดทำ/ขออนุมัติโครงการ/ 

แต่งต้ังคณะกรรมการ/ 
ประชุมคณะกรรมการ 
 

กรกฎาคม 1. นายทรงศิลป์   
มาตร์สร้อย 
2. นางสุภัชรา   
โตแย้มบุญฤทธิ์ 
นางประมวล ชนะบุญ 

ห้องประชุม 
ตักสิลาสพป.มค.1 

2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการสังเคราะห์
รายงานผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 
 

กรกฎาคม 1. นายทรงศิลป์   
มาตร์สร้อย 
2. นางสุภัชรา   
โตแย้มบุญฤทธิ์ 
นางประมวล ชนะบุญ 

ห้องประชุม 
ตักสิลา 

สพป.มค.1 
 
 

3 สรุปและรายงานผล 
ต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

กรกฎาคม 1. นายทรงศิลป์   
มาตร์สร้อย 
2. นางสุภัชรา   
โตแย้มบุญฤทธิ์ 
นางประมวล ชนะบุญ 

ห้องประชุม 
ดอกจาน 

สพป.มค.1 
 
 

 
5. ผลการดำเนินงาน 

5.1 เชิงปริมาณ 
             5.1.1 โรงเรียนในสังกัดมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ทุกมาตรฐาน ทุกประเด็น
พิจารณา ในระดับดี ขึ้นไป  
            5.1.2 โรงเรียนในสังกัดท่ีประสงค์รับการประเมินคุณภาพภายนอกผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก
ทุกมาตรฐาน ทุกประเด็นพิจารณา ในระดับดี ขึ้นไป  
            5.1.3 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 สังเคราะห์ SAR ระดับเขตพื้นท่ี 
อย่างสมบูรณ์ตามกรอบของ สพฐ. กำหนด และรายงานตรงตามเวลาท่ีกำหนด 
 

5.2 เชิงคุณภาพ 
          5.2.1 โรงเรียนในสังกัดมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษา  
          5.2.2 โรงเรียนในสังกัดผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
          5.2.3 โรงเรียนในสังกัดจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ รายงาน
ให้กับหน่วยงานต้นสังกัด และเผยแพร่ให้กับผู้ท่ีเกี่ยวข้องและสาธารณชน  
         5.2.4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ดำเนินการการสังเคราะห์ SAR 
ระดับเขตพื้นท่ีอย่างมีคุณภาพยอดเยี่ยม 
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  6. ปัญหา / อุปสรรค 
 

    6.1 สถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ทำเกิดปัญหาในการจัดการประชุม
และการส่ือสารต่างๆในโครงการ 
    6.2 ครูประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีการเปล่ียนแปลง จึงทำให้ระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาไม่ต่อเนื่อง 
    6.3 การใช้เทคโนโลยีในการส่ือสารเกิดปัญหาเรื่อง ระบบเสียง ระบบอินเทอร์เน็ต การนำเสนอผ่านระบบ
ออนไลน์ยังไม่ชำนาญ 
    6.4 การกำหนดภาระหน้าท่ีรับผิดชอบของครู มีจำนวนมากจึงเกิดปัญหาการทำงานล่าช้า 
 

7. แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 
    7.1 ดำเนินการตามประกาศของ ศบค.มหาสารคาม อย่างเคร่งครัด  
    7.2 ต้องเอาใจใส่ทุกขั้นตอนในการทำงานของโรงเรียน 
    7.3 ต้องให้ความรู้กับคุณครูประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างชัดเจน 
    7.4 ผู้บริหารสถานศึกษา ต้องเอาใจใส่ในระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างจริงจังและวาง
ระบบงานในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ เพื่อความต่อเนื่องของงานให้เกิดคุณภาพ 
    7.5 ต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเรื่องการใช้เทคโนโลยี 
8. ภาพการดำเนินงาน / กิจกรรม  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

ส ำนกังำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1  

 

84 
 

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

ชื่อโครงการ  พัฒนารูปแบบกัลยาณมิตรนิเทศเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างเป็นระบบ 
       โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ปีงบประมาณ 2564                   

1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  250,000  บาท งบประมาณท่ีใช้ไป  250,000  บาท    คงเหลือ  0  บาท 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานการพัฒนารูปแบบกัลยาณมิตรนิเทศเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
อย่างเป็นระบบโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  

2.2 เพื่อยกร่างรูปแบบกัลยาณมิตรนิเทศเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างเป็นระบบ โดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน  

2.3 เพื่อทดลองใช้รูปแบบกัลยาณมิตรนิเทศเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างเป็นระบบ 
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  

2.4 เพื่อติดตามและประเมินผลใช้รูปแบบกัลยาณมิตรนิเทศเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
อย่าง เป็นระบบโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  
3. ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

3.1 คณะศึกษานิเทศก์ ผู้นิเทศมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในเทคนิควิธีการนิเทศการจัดการเรียน
การสอนท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

3.2 ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษามีส่ือและเครื่องมือการนิเทศท่ีมีคุณภาพและปฏิบัติการ 
นิเทศได้อย่างต่อเนื่อง ท่ัวถึงและมีคุณภาพ  

3.3 เครือข่ายการนิเทศมีส่วนร่วมและปฏิบัติการนิเทศอย่างเป็นระบบ  
4. กิจกรรมที่ดำเนินการ / แนวทางและวิธีการดำเนินงาน 

ระยะท่ี 1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานประกอบการพัฒนารูปแบบกัลยาณมิตรนิเทศเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนอย่างเป็นระบบโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  

     กิจกรรมท่ี 1 ศึกษาผลจากเอกสาร/ประชุมสะท้อนผลการนิเทศฯ ปีงบประมาณท่ีผ่านมา  
     กิจกรรมท่ี 2 ร่วมกําหนดเป้าหมายการพัฒนา/ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการสร้าง 

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC : Professional Learning Community)  
     กิจกรรมท่ี 3 นิเทศ ติดตามเพื่อรวบรวมข้อมูลต้องการจําเป็น (แบบออนไลน์)  
ระยะท่ี 2 ยกร่างรูปแบบกัลยาณมิตรนิเทศเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างเป็นระบบ  

โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  
     กิจกรรมท่ี 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการยกร่างรูปแบบเครือข่ายการนิเทศแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ 

โรงเรียนเป็นฐานเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ระยะท่ี 3 ทดลองใช้รูปแบบกัลยาณมิตรนิเทศเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างเป็นระบบ 

โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  
     กิจกรรมท่ี 5 ปฏิบัติการนิเทศตามร่างรูปแบบเครือข่ายการนิเทศแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียน 

เป็นฐานเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครั้งท่ี 1 (ฉบับนําไปทดลองใช้)  
ระยะท่ี 4 ติดตามและประเมินผลรูปแบบกัลยาณมิตรนิเทศเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

อย่าง เป็นระบบโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  
     กิจกรรมท่ี 6 ประชุมสะท้อนผล (Refection) การนิเทศตามร่างรูปแบบเครือข่ายการนิเทศ 

แบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
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     กิจกรรมท่ี 7 ปฏิบัติการนิเทศติดตามผลการพัฒนาตามร่างรูปแบบเครือข่ายการนิเทศแบบมี 
ส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ครั้งท่ี ๒)  

     กิจกรรมท่ี 8 ถอดบทเรียนและแลกเปล่ียนเรียนรู้รูปแบบวิธีการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ 
(Best Practice)  

     กิจกรรมท่ี 9 ประชุมสัมมนาอิงผู้เช่ียวชาญ (Connoisseurship) เพื่อตรวจสอบร่างรูปแบบ 
เครือข่ายการนิเทศแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

     กิจกรรมท่ี 10 สรุป/รายงานผลการนิเทศ และปรับปรุงรูปแบบเครือข่ายการนิเทศ แบบมีส่วนร่วม
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สมบูรณ์  
5. ผลการดำเนินงาน 
     5.1. เชิงปริมาณ 

5.1.1 คณะศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 35 คน 
5.1.2 ผู้บริหารโรงเรียน (นายกสมาคมฯ, ประธานศูนย์ฯ) จํานวน 24 คน 
5.1.4 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา จํานวน 9 คน  
5.1.5 คณะผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน  

     5.2. เชิงคุณภาพ 
5.2.1 คณะศึกษานิเทศก์ ผู้นิเทศมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในเทคนิควิธีการนิเทศการจัดการ 

เรียนการสอนท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
5.2.2 ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษามีส่ือและเครื่องมือการนิเทศท่ีมีคุณภาพและปฏิบัติการ 

นิเทศได้อย่างต่อเนื่อง ท่ัวถึงและมีคุณภาพ  
5.2.3 เครือข่ายการนิเทศมีส่วนร่วมและปฏิบัติการนิเทศอย่างเป็นระบบ  

6. ปัญหา / อุปสรรค 
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้การดำเนินการเกิดปัญหาในขั้นตอน

กระบวนการต่าง ๆ  
7. แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

ต้องมีการปรับเปล่ียนกระบวนการในการดำเนินการ โดยใช้ระบบออนไลน์ เช่นการประชุม สัมมนา 
การนิเทศ กำกับ ติดตาม เป็นต้น  
8. ภาพการดำเนินงาน / กิจกรรม 
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ชื่อโครงการ  การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ท้ังระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียน 
      ให้สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  6,978  บาท  งบประมาณท่ีใช้ไป 1,650 บาท   คงเหลือ 5,328  บาท 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะจำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ 
คิดแก้ปัญหา ปรับตัว ส่ือสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล  
 2.2 เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา แลกเปล่ียนเรียนรู้ และเผยแพร่เทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้  
และนวัตกรรมในการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ในระดับช้ันเรียนท่ีสอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษ 
ท่ี 21 ตรงตามความต้องการและบริบทของสถานศึกษา 
 2.3 เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานยกระดับคุณภาพการศึกษา และลดความเหล่ือมล้ำ
ทางการศึกษา 
3. ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

       3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
       3.2 ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับทักษะแห่ง 

ศตวรรษท่ี 21 
 

4. กิจกรรมที่ดำเนินการ / แนวทางและวิธีการดำเนินงาน  
           4.1 ออกแบบเครื่องมือการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ    
ท่ี 21  
 4.2  มีการดำเนินงานจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ ส่ือ นวัตกรรม          
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ตามบริบทของพื้นท่ีและผู้เรียน 
           4.3 ครูผู้สอนนำเทคนิค / วิธีการจัดการเรียนรู้ ส่ือ นวัตกรรม ท่ีสอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษ       
ท่ี 21 เผยแพร่ แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
           4.4 นิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานตามโครงการ 
5. ผลการดำเนินงาน 
    5.1. เชิงปริมาณ 
       5.1.1 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 10 โรงเรียน นักเรียนมีคุณลักษณะและทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
       5.1.2 ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนมีเทคนิค / วิธีการจัดการเรียนรู้ ส่ือ นวัตกรรม สอดคล้องกับทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21  
     5.2. เชิงคุณภาพ 

   5.2.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
   5.2.2 ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
 

6. ปัญหา / อุปสรรค 
      จากการดำเนินการขับเคล่ือนการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ท้ังระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 1 ไม่สามารถเกิด 3Rs8Cs ได้ครบทุกตัว เช่นบางโรงเรียนไม่สามารถพัฒนานักเรยีน
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กลุ่มเป้าหมายในทักษะ R1 , R2 ได้ และทักษะ C2 , C6 ไม่ได้รับการพัฒนา เป็นเพราะนักเรียนมีความ
แตกต่างระหว่างบุคคลท้ังในด้านพื้นท่ีท่ีหลากหลาย ด้านศักยภาพการเรียนรู้ ด้านอุปกรณ์/เทคโนโลยีในการ
เรียน ส่งผลให้การเรียนรู้ของผู้เรียนมีปัญหา และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019  
(COVID - 19)  ในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน อีกท้ังยังระงับการจัดกิจกรรม/จัดกิจกรรม
ได้ไม่เต็มท่ี นอกจากนี้การติดตามช้ินงาน/ภาระงานท่ีครูผู้สอนมอบหมายล่าช้า ส่ือสารได้ไม่ดีเท่าท่ีควรและไม่
ต่อเนื่อง 
7. แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

ครูผู้สอนควรปรับวิธีเรียนเปล่ียนวิธีสอนของครู เน้นการบูรณาการวิธีการสอนท้ังในรูปแบบ  On Air,  
Online ,  On Demand,  On Hand  ผ่านแอปพลิเคชัน Google meet , Zoom , Facebook , Line 
ครูผู้สอนสำรวจการลงเวลาเข้าเรียนและนำข้อมูลมาสรุปเป็นสถิติรายวัน/รายสัปดาห์เพื่อนำข้อมูลท่ีได้มาหา
แนวทางแก้ไขในกรณีท่ีนักเรียนไม่สามารถเข้าเรียนได้ ครูประจำช้ันควรออกติดตามและให้ความช่วยเหลือ โดย
ใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในกลุ่มท่ีมีปัญหาในการเข้าเรียน ด้วยการนำส่งใบงาน ใบความรู้ เพื่อสร้างขวัญ
กำลังใจและความเช่ือมั่นให้กับผู้ปกครอง 

8. ภาพการดำเนินงาน / กิจกรรม 
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รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

ชื่อโครงการ    ส่งเสริมการทำวิจัยพื้นท่ีเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ 
1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  434,893 บาท งบประมาณท่ีใช้ไป 434,893 บาท   คงเหลือ  0   บาท 
2. วัตถุประสงค์ 
  โครงการ จัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  
และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2563 
  2.2.1 เพื่อทดสอบวัดความรู้และความคิดของนักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ในสังกัด สพฐ.  
และอุดมศึกษา  
 2.2.2 เพื่อทดสอบวัดความรู้และความคิดของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในสังกัด สพฐ.  
อุดมศึกษา และพระปริยัติธรรม 
 2.2.3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 
3. ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
      3.1 เป้าหมาย    
  3.1.1 นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ในสังกัด สพฐ.  และอุดมศึกษา  จำนวน 1,726 คน  
ได้ทดสอบวัดความรู้ 
 3.1.2 นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในสังกัด สพฐ.  อุดมศึกษา และพระปริยัติธรรม  
จำนวน 594 ได้ทดสอบวัดความรู้ 
 3.2 ผลผลิต (Output)   

    เพื่อทดสอบความคิดรวบยอดของนักเรียช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 3.3 ผลลัพธ์ (Outcome) 
   1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในสังกัด สพฐ. และอุดมศึกษา ได้รับการทดสอบ วัดความรู้
และความคิดครอบคลุม ท้ัง 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
  2) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในสังกัด สพฐ. อุดมศึกษา และพระปริยัติธรรมได้รับ 
การทดสอบวัดความรู้และความคิดครอบคลุม ท้ัง 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
  3) โรงเรียนในสังกัด สพฐ.  อุดมศึกษา และพระปริยัติธรรม มีฐานข้อมูลผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
4. กิจกรรมที่ดำเนินการ / แนวทางและวิธีการดำเนินงาน 
 

ท่ี กิจกรรมและการดำเนินงาน 
1 เสนอขออนุมัติโครงการ 
2 ประชุมกรรมการระดับศูนย์สอบ และ ระดับสนามสอบ 
3 ดำเนินการจัดสอบ 
4 รายงานการดำเนินการโครงการ 
5 จัดทำเอกสารสารสนเทศ 
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รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

5. ผลการดำเนินงาน 
    5.1. เชิงปริมาณ 
  ร้อยละ 50 ของนักเรียนท่ีสมัครใจสอบมีผลการทดสอบสอดคล้องกับการวัดประเมินผลในระดับ
โรงเรียน 
   5.2. เชิงคุณภาพ 
 ครูนำผลการทดสอบใช้ปรับปรุง พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
 

6. ปัญหา / อุปสรรค 
  - 
7. แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 
   -  

8. ภาพการดำเนินงาน / กิจกรรม 
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รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

ชื่อโครงการ   การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563 
1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร   67,395 บาท  งบประมาณท่ีใช้ไป 67,055 บาท  คงเหลือ  340  บาท 
2. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อให้นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ได้วัดความสามารถพื้นฐานสำคัญ 2 ด้าน คือ ความสามารถ
ด้านภาษาไทยและความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ด้วยเครื่องมือท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

2) เพื่อนำผลการทดสอบเป็นฐานข้อมูลในการกำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์การพัฒนา วางแผนการ 
จัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียน 
 

3. ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
    3.1 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ได้รับการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2563 ทุกคน 
    3.2 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ผ่านการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2563 ทุกคน 
 

4. กิจกรรมที่ดำเนินการ / แนวทางและวิธีการดำเนินงาน 
     4.1 เสนอโครงการ 
     4.2 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการสอบระดับศูนย์สอบ/ระดับสนามสอบ 
     4.3 ประชุมช้ีแจงการดำเนินการจัดสอบประเมินความสามารถด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
     4.4 เย่ียมสนามสอบ 
     4.5 ตรวจข้อสอบอัตนัย 
 

5. ผลการดำเนินงาน 
    5.1. เชิงปริมาณ 
           นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 เข้ารับการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2563 คิดเป็น
ร้อยละ 98.94 ของนักเรียนท่ีมีสิทธิ์สอบ  
    5.2. เชิงคุณภาพ 
            โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 จำนวน 196 
โรงเรียน เข้ารับการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2563 
   

6. ปัญหา / อุปสรรค 
     การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2563 ในด้านผลการประเมินรายด้านและรายมาตรฐาน 
ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ และด้านภาษาไทย จากการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ช้ันประถมศึกษา 
ปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563 โดยรวม มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 41.94 อยู่ในระดับคุณภาพพอใช้ นั้นเป็นเพราะว่า 
สถานศึกษาทุกแห่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้
เป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอน ซึ่งโรงเรียนในสังกัดต้องส่ังปิดอยู่บ่อยครั้ง ดังนั้น สถานศึกษาควรหาส่ือการ
เรียน/นวัตกรรมการศึกษา/วิธีการ เพื่อพฒันาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน นำไป
วางแผนและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับผลการประเมิน เพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษา 
อีกท้ังผลการประเมินท่ีได้ยังเป็นข้อมูลสำคัญท่ีสะท้อนคุณภาพผู้เรียน คุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา และของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
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7. แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 
       7.1 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ควรนำผลการทดสอบจำแนก 
ตามตัวชี้วัด มาวางแผนกำหนดแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา 2564 เพื่อการนิเทศ กำกับ
ติดตามยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างเป็นระบบ 
      7.2 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ควรสนับสนุน ส่งเสริมให้โรงเรียน
นำแบบทดสอบจากหน่วยงาน/สังกัดอื่นมาพฒันานักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ให้มีความพร้อมก่อนการ 
สอบจริง 
      7.3 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ควรมีการพัฒนาแบบทดสอบ  
Pre-NT นำแบบทดสอบมาพัฒนานักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ให้มีความพร้อมก่อนการสอบจริง 
     7.4 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ควรพัฒนาครูเกี่ยวกับการสร้าง
พัฒนาข้อสอบตามแนว NT และนำเครื่องมือวัดและประเมินผลมาใช้ในการประเมินระดับช้ันเรียนให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานและตัวชี้วัดในหลักสูตร 
     7.5 สถานศึกษาทุกแห่งควรทำการวิเคราะห์ผลการสอบรายความสามารถและรายตัวชี้วัด เพื่อนำ
ข้อมูลตัวชี้วัดท่ีอยู่ในระดับท่ีต้องปรับปรุง ไปวางแผนกำหนดเป้าหมายยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ใหสู้งขึ้น 
     7.6 ครูควรนำผลการประเมิน ปีการศึกษา 2563 มาวิเคราะห์ส่งเสริมนักเรียนเป็นรายคนในช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2564 ให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัดในหลักสูตร 
    7.7 ส่งเสริมให้สถานศึกษานำผลการทดสอบรายโรง มาวิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความสามารถและมีคุณภาพสูงขึ้น 
 

8. ภาพการดำเนินงาน / กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

ส ำนกังำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1  

 

92 
 

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

ชื่อโครงการ    การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT)   
        ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 

 

1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  55,365  บาท  งบประมาณท่ีใช้ไป 55,365 บาท  คงเหลือ   0   บาท 
2. วัตถุประสงค์ 
     เพื่อประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563   
ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. และสังกัดการอุดมศึกษา  
 

3. ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
     3.1 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  
เขต 1 ทุกคน ได้รับการประเมินความสามารถด้านการอ่านเขียน 
     3.2 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ในสถานศึกษาสังกัดการอุดมศึกษาท่ีสมัครเข้ารับการประเมิน 
จำนวน 2 โรงเรียน ได้รับการประเมนิความสามารถด้านการอ่านเขียนทุกคน 
     3.3 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มีเครื่องมือประเมินการอ่านเขียน 
 ท่ีมีคุณภาพ 
     3.4 ร้อยละ 100 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ทุกคน ได้รับการประเมินความสามารถด้านการอ่านเขียน  
     3.5 ร้อยละ 80 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
มหาสารคาม เขต 1 ทุกคน ได้รับการประเมินความสามารถด้านการอ่านเขียน ในระดับดีขึ้นไป 
 

4. กิจกรรมที่ดำเนินการ / แนวทางและวิธีการดำเนินงาน 
    4.1 เสนอโครงการการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT)            
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 
    4.2 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการสอบระดับศูนย์สอบ/ระดับสนามสอบ 
    4.3 ประชุมช้ีแจงการดำเนินการจัดสอบ กำหนดปฏิทินการดำเนินการ 
    4.4 ดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านเขียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 และเย่ียมสนามสอบ 
    4.5 สรุปผลและรายงานผล 
 

5. ผลการดำเนินงาน 
    5.1. เชิงปริมาณ 
          5.1.1 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
มหาสารคาม เขต 1 ทุกคน ได้รับการประเมินความสามารถด้านการอ่านเขียน 
         5.1.2 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ในสถานศึกษาสังกัดการอุดมศึกษาท่ีสมัครเข้ารับการประเมิน  
จำนวน 2 โรงเรียน ทุกคน  ได้รับการประเมินความสามารถด้านการอ่านเขียน  
    5.2. เชิงคุณภาพ 
 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2563 
พบว่า ในภาพรวม 2 สมรรถนะ ผู้เรียนมีความสามารถด้านการอ่านอยู่ในระดับ ดี คิดเป็นร้อยละ 72.41  
และเมื่อพิจารณาในรายสมรรถนะ พบว่าความสามารถด้านการอ่านออกเสียง คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70.94  
ระดับคุณภาพอยู่ในระดับ ดี และการอ่านรู้เรื่อง คะแนนเฉล่ียร้อยละ 73.91 ระดับคุณภาพอยู่ในระดับ ดี 
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6. ปัญหา / อุปสรรค 
               -ไม่มี- 
7. แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 
     7.1 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  1. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพทาง
การศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท้ังในระยะกลางและระยะส้ัน (แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการ
ประจำปี) ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 นโยบายรัฐบาล จุดเน้นนโยบาย 
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12  
(พ.ศ.2560-2564) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนพัฒนาการศึกษาของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และแผนพัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาส่งเสริม 
สนับสนุน ให้โรงเรียนดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการในสถานศึกษา การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis        

2. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาส่งเสริมให้สถานศึกษากำหนดกรอบกลยุทธ์การดำเนินงานโดย 
การกำหนดเป้าหมาย กิจกรรม ระยะเวลา และมีผู้รับผิดชอบในการดำเนินการอย่างชัดเจน เพื่อปรับปรุง 
และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผล 
ต่อการทดสอบระดับชาติไป 
           3. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดวิเคราะห์ผลการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) เพื่อนำผลการประเมินไปใช้พัฒนา 2.1 ส่งเสริม
และสนับสนุนให้สถานศึกษา ทำการวิเคราะห์ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading  
Test : RT) ของแต่ละสมรรถนะท้ังสมรรถนะด้านการอ่านออกเสียงและสมรรถนะการอ่านรู้เรื่อง 
  4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาทำการวิเคราะห์ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน
ของผู้เรียน (Reading Test : RT) สมรรถนะท่ีมีผลการทดสอบระดับชาติต่ำกว่าค่าเฉล่ียระดับประเทศ 
ระดับสังกัด ระดับจังหวัด และระดับสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาถึงสาเหตุของสภาพปัญหานั้น                               
           5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาให้ทำการวิเคราะห์ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน
ของผู้เรียน (Reading Test : RT) ของแต่ละสมรรถนะท่ีต้องพัฒนาเร่งด่วนของสถานศึกษาแต่ละแห่ง 
พร้อมจัดระดับคุณภาพตามลการประเมิน (ระดับคุณภาพ 4 ระดับ ได้แก่ ดีมาก ดี พอใช้ และปรับปรุง)  
เพื่อจัดทำแผนพัฒนาและกำหนดกลยุทธ์ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนระดับสถานศึกษาท่ีสอดคล้อง 
กับสาเหตุของสภาพปัญหา       
           6. สนับสนุนงบประมาณในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในกาประเมินความสามารถด้าน 
การอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ของสถานศึกษาในสังกัด 
            7. ส่ือสารและสร้างความเข้าใจกับสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
เกี่ยวกับการสอน ประเมินความสามารถในการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)                
            8. การส่งเสริมให้โรงเรียนนำโครงสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) ไปยังสถานศึกษาเพื่อให้วิเคราะห์
ตัวชี้วัด สมรรถนะท่ีใช้ออกข้อสอบ และวางแผนการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ                          
4.2 ช้ีแจงแนวการสอบทางการประเมินความสามารถในการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ตัวอย่าง
ข้อสอบ รูปแบบข้อสอบและลักษณะข้อสอบให้สถานศึกษารับทราบ 
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           9. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพัฒนาระบบการทดสอบและการประเมินผลในช้ันเรียน                         
5.1 จัดทำหลักสูตรและคู่มือการใช้หลักสูตรการพัฒนาระบบการทดสอบและการประเมินผลในช้ันเรียน สำหรับ
ใช้ในการพัฒนาบุคลากรระดับสถานศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ในการประเมินความสามารถใน
การอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) 

10. พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลในช้ันเรียนท่ีสอดคล้องสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลในช้ันเรียน โดยพัฒนาบุคลากรระดับสถานศึกษา 
ดังนี ้
         - การสร้างแบบทดสอบอัตนัยและการตรวจข้อสอบท่ีได้มาตรฐานตามแนวการประเมิน
ความสามารถในการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) และส่งเสริมให้ศึกษาใช้แบบทดสอบอัตนัย 
ในสถานศึกษา เพื่อเตรียมการประเมินความสามารถด้านการอ่าน        
                 - พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ ให้มีคุณภาพและมาตรฐานนำไปสู่การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนเต็มศักยภาพ 

11. ส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดใช้แบบทดสอบอัตนัยในสถานศึกษา เพื่อเตรียมสอบ การประเมิน
ความสามารถในการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)  

12. การวางระบบการพัฒนาและการส่งเสริมสนับสนุนด้านการวัดและประเมินผล                      
6.1 การนำหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการวัดและประเมินผลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรในระดับเขต
พื้นท่ีการศึกษาและระดับสถานศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในการประเมินความสามารถในการ
อ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) 

13. ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาเป็นวิทยากรแกนนำระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาและระดับสถานศึกษา 
สำหรับการพัฒนาครูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในการประเมินความสามารถในการอ่านของผู้เรียน 
(Reading Test : RT) 

14. การจัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาสำหรับพัฒนาครู เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในการ
ประเมินความสามารถในการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) 

15. ส่งเสริมให้สถานศึกษาและครูสร้างเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
เพื่อพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยพัฒนาคุณภาพในศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ทางการศึกษา เพื่อแลกเปล่ียน เทคนิค วิธีการ และบุคลากร ช่วยกันพัฒนา ช่วยเหลือ ในการยกระดับความรู้
ด้านการอ่านของผู้เรียน 

17. ส่งเสริมให้สถานศึกษา กับ สถาบันทางการศึกษา อุดมศึกษา สร้างเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ 
และจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  
โดยพัฒนาคุณภาพในศูนย์พัฒนาคุณภาพทางการศึกษา เพื่อแลกเปล่ียน เทคนิค วิธีการ และบุคลากร  
ช่วยกันพัฒนา ช่วยเหลือ ในการยกระดับความรู้ด้านการอ่านของผู้เรียน 
     7.2 ระดับสถานศึกษา 

1. สถานศึกษากำหนดแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการในการพัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียน โดยการกำหนดเป้าหมาย กิจกรรม ระยะเวลา และมีผู้รับผิดชอบในการดำเนินการอย่างชัดเจน 

2. ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล  
ระดับโรงเรียน เพื่อใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษา และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
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3. วิเคราะห์ผลการประเมินความสามารถในการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) เพื่อนำผลไปใช้
โดยดำเนินการดังนี้ 

     3.1 คณะครูทำการวิเคราะห์ผลแต่ละสมรรถนะท่ีมีคะแนนเฉล่ียต่ำกว่าระดับประเทศ สังกัด 
จังหวัด เขตพื้นท่ี ขนาดโรงเรียนเดียวกัน วิเคราะห์ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านปีท่ีผ่านมาเทียบ
เกณฑ์เพื่อนำมากำหนดเป้าหมายในการพัฒนา รวมทังวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อคะแนนการประเมิน
ความสามารถในการอ่าน 

     3.2 วิเคราะห์สมรรถนะท่ีต้องพัฒนาเร่งด่วน 
     3.3 วิเคราะห์ สภาพปัญหา สาเหตุของปัญหาท่ีส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนแต่ละสมรรถนะ 
     3.4 จัดกลุ่มระดับคุณภาพของผู้เรียนตามผลการประเมิน (ระดับคุณภาพ 4 ระดับ ได้แก่ ดีมาก ดี 

พอใช้ และปรับปรุง) เพื่อจัดทำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนของสถานศึกษา แล้วกำหนด กลยุทธ์และ
แผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนของสถานศึกษา ท่ีสอดคล้องกับสภาพปัญหา 

4. ส่ือสารสร้างความเข้าใจกับครูและผู้เกี่ยวข้องกับการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน 
โดยดำเนินการดังนี้ 

     4.1 ช้ีแจงแผนผังโครงสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) ให้ครูผู้รับผิดชอบวางแผนกิจกรรมการ
เรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ 

     4.2 ช้ีแจงแนวทางการสอบ การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน รูปแบบข้อสอบ 
และลักษณะข้อสอบให้คณะครูทราบ 

5. พัฒนาระบบการทดสอบและการประเมินผลในช้ันเรียน โดยดำเนินการดังนี้ 
     5.1 นำหลักสูตรและคู่มือการใช้หลักสูตรฯ ใบงาน และส่ือการเรียนการสอนท่ีหลากหลายมาใช้ใน

การพัฒนาครู เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน 
     5.2 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลในช้ันเรียนท่ีสอดคล้องสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐาน/ตัวชี้วดั 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลในช้ันเรียน โดยพัฒนาบุคลากรระดับสถานศึกษา เรื่อง 
การสร้างแบบทดสอบอัตนัยและการตรวจข้อสอบท่ีได้มาตรฐานตามแนวการสอบการประเมินความสามารถ
ด้านการอ่านของผู้เรียน 

     5.3 ส่งเสริมการใช้แบบทดสอบอัตนัยในสถานศึกษา เพื่อเตรียมการประเมินความสามารถ 
ด้านการอ่านของผู้เรียน 
          6. วางระบบพัฒนาและการสนับสนุนส่งเสริมด้านการวัดปละประเมินผลในสถานศึกษาโดยดำเนินการ
ดังนี ้

     6.1 นำหลักสูตรสำหรับใช้ในการพัฒนาบุคลากรระดับสถานศึกษามาอบรมคณะครูเพื่อการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน 

     6.2 ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาเป็นวิทยากรแกนนำระดับสถานศึกษาสำหรับพัฒนาครู 
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน 
               6.3 จัดสรรงบประมาณสำหรับพัฒนาครูเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในการประเมินความสามารถ
ด้านการอ่านของผู้เรียน 
               6.4 ส่งเสริมให้ครูสร้างเครือข่ายและจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบ Active Learning 



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

ส ำนกังำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1  

 

96 
 

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
     7.3 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 1.กำหนดนโยบาย แนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้เพิ่มข้ึน ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 3 สูงกว่าระดับประเทศ 
 2. สร้างมาตรการเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนในการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน 
            3. ส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ติดตาม การนำผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน 
ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา 
                  3.1 ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลจากการประเมินความสามารถด้านการอ่าน
ของผู้เรียน 3 ปีย้อนหลัง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา 
                  3.2 ส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจ การสร้างข้อสอบท่ีเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์  
ตามแนวทางการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน และโครงสร้างข้อสอบ (Test Blueprint)  
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน 
 4. สร้างแบบทดสอบ Pre-RT ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทดสอบนักเรียนในโรงเรียนในสังกัด
อย่างเป็นระบบ และดำเนินการสอบทุกคน พร้อมกัน 
 5. สร้างคลังข้อสอบเพื่อให้ครูผู้สอนได้นำไปใช้กับนักเรียนได้ ในรูปแบบ ออนไลน์ ส่ือ ICT 
 6. การนิเทศภายในสถานศึกษา เพื่อสร้างความตระหนัก รู้และเข้าใจในการเตรียมความพร้อมในการ
ประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน 
 7. การนิเทศ กำกับ ติดตาม ในรูปแบบคณะกรรมการ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 8. จัดกิจกรรมท่ียกย่อง เชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ระดับศูนย์พัฒนา
คุณภาพทางการศึกษา 
     7.4 ข้อเสนอแนะสำหรับสถานศึกษา 
 1. สร้างมาตรการเพื่อยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านของผู้เรียนใน 
ทุกสมรรถนะ 
 2. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนนำข้อสอบของการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนไปใช้ใน 
การเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู ้สอนในสถานศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินระดับชาติเพื ่อวินิจฉัย
มาตรฐานและตัวชี้วัด และนำมาใช้ในการวางแผนการพัฒนาต่อไป 
 4. มีโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีเน้นพัฒนาความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน 
 5. จัดกิจกรรมท่ียกย่อง เชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจนักเรียน ครูผู้สอน ในระดับสถานศึกษา 
 6. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู ้สอนสร้างนวัตกรรม และ ผลงาน เพื่อยกระดับวิทยฐานะและพัฒนา
ผู้เรียน 
 7. นำแบบทดสอบ Pre – RT ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ไปใช้ทดสอบนักเรียน อย่างเป็นระบบและ 
นำผลการประเมินมาพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคล 
 8. จัดระดับคุณภาพของผู้เรียน (เก่ง ปานกลาง อ่อน) เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาและส่งเสริมนักเรียน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 9. มีการนิเทศภายในสถานศึกษาเพื่อช่วยเหลือและจัดสรรเครื่องมือ ส่ือการเรียนรู้ของครูให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
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 10. ประสานความร่วมมือกับ ผู้ปกครอง องค์กรภาครับ/เอกชน องค์การการปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ 
เพื่อร่วมมือในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
 11. โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อสร้างความตระหนักและรู้ปัญหาของนักเรียนท่ีจะเป็นอุปสรรค 
ในการเรียนของนักเรียนเพื่อหาทางแก้ไขในโอกาสต่อไป 
    

8. ภาพการดำเนินงาน / กิจกรรม 
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ชื่อโครงการ    บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา 
1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร   36,860 บาท งบประมาณท่ีใช้ไป  36,860  บาท   คงเหลือ   0   บาท 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิด การตั้งคำถาม การค้นหาคำตอบ การส่ือสาร การทำงาน 
ร่วมกับผู้อื่น และการสร้างนวัตกรรมผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีลงมือปฏิบัติจริง 

2.2 เพื่อปลูกฝังจิตวิทยาศาสตร์ นิสัยรักวิทยาศาสตร์ให้เกิดกับนักเรียน     
3. ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
         3.1 ครูโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้พฒันาผู้เรียน
ให้มีทักษะการคิด การตั้งคำถาม การค้นหาคำตอบ การส่ือสาร การทำงานร่วมกับผู้อื่น และการสร้างนวัตกรรม
ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีลงมือปฏิบัติจริง 
 3.2 นักเรียนโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะการคิด การตั้งคำถาม การค้นหา
คำตอบ การส่ือสาร การทำงานร่วมกับผู้อื่น และการสร้างนวัตกรรมผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีลงมือปฏิบัติจริง 
 

4. กิจกรรมที่ดำเนินการ / แนวทางและวิธีการดำเนินงาน 
4.1 เสนอขออนุมัติโครงการ 
4.2 จัดประชุมและวางแผนการดำเนินงาน 

 4.3 ดำเนินงานตามโครงการ 
 4.4 สรุปและรายงานผลตามโครงการ 
5. ผลการดำเนินงาน 
    5.1. เชิงปริมาณ 
 ครูแกนนำโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการทุกคน มีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้
พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิด การตั้งคำถาม การค้นหาคำตอบ การส่ือสาร การทำงานร่วมกับผู้อื่น และการ
สร้างนวัตกรรมผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีลงมือปฏิบัติจริง 
   5.2. เชิงคุณภาพ 

ครูแกนนำโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการทุกคน มีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้
พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิด การตั้งคำถาม การค้นหาคำตอบ การส่ือสาร การทำงานร่วมกับผู้อื่น และการ
สร้างนวัตกรรมผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีลงมือปฏิบัติจริงอย่างมีคุณภาพ 
6. ปัญหา / อุปสรรค 

เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ผู้เข้าอบรมจึงไม่สามารถ
มาร่วมอบเชิงปฏิบัติการด้วยรูปแบบ on site ได้ 
  

7. แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 
จัดการอบรมแบบออนไลน์และควรสนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ดิจิทัล 

เพลตฟอร์มให้ ครูผู้สอนสามารถใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพิ่มมากขึ้น 
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8. ภาพการดำเนินงาน / กิจกรรม 
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ชื่อโครงการ   ประเมินพัฒนาการนักเรียนท่ีจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  
       ปีการศึกษา 2563 
1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  4,800 บาท  งบประมาณท่ีใช้ไป 1,400 บาท คงเหลือ 3,400 บาท 
2. วัตถุประสงค์ 

เพื่อประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  ปีการศึกษา 
2563 รายงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเก็บเป็นข้อมูลในการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ต่อไป 
 

3. ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
     3.1 เชิงปริมาณ 

1) ครูปฐมวัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 จำนวน 40 คน 
2) โรงเรียนท่ีรับการประเมินพฒันาการนักเรียนท่ีจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช  2560 

ปีการศึกษา 2563 
3) ศึกษานิเทศก์และครูแกนนำ สังกัด สพป.มค.เขต 1 จำนวน 40 คน 

      3.2 เชิงคุณภาพ 
 1) ร้อยละ 100 ของครูปฐมวัยมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถประเมินพัฒนาการนักเรียน 
ท่ีจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563  ได้อย่างมีคุณภาพ 

2) ร้อยละ 100 ของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการผ่านตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 
 

4. กิจกรรมที่ดำเนินการ / แนวทางและวิธีการดำเนินงาน 
1.เสนอขออนุมัติโครงการ 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
3. ประชุมคณะกรรมการฯเพื่อวางแผนการดำเนินงาน 
4. ประเมินพัฒนาการนักเรียนท่ีจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563 
5. ประเมินผลและสรุปรายงานการดำเนินงานส่ง สพฐ. 

 

5. ผลการดำเนินงาน 
     5.1. เชิงปริมาณ 

1. ครูปฐมวัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 จำนวน 40 คน 
2. ศึกษานิเทศก์และครูแกนนำสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  

จำนวน 40 คน 
     5.2. เชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการครบท้ัง 4 ด้านผ่านตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 
2. ชุมชนเกิดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

6. ปัญหา / อุปสรรค 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
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7. แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 
 ปรับรูปแบบการประเมินและเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 
8. ภาพการดำเนินงาน / กิจกรรม 
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ชื่อโครงการ  อบรมเชิงปฏิบัติการ(ทดแทน)และประเมินโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
 

1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000บาท งบประมาณท่ีใช้ไป 15,000  บาท  คงเหลือ  -  บาท 
2. วัตถุประสงค์ 

เพื่ออบรมทดแทนให้โรงเรียนในโครงการบ้านนักวทิยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย 
และประเมินโรงเรียนเพื่อรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2563 
3. ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
     3.1 เชิงปริมาณ 
  1) ครูปฐมวัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 จำนวน 40 คน 

2) โรงเรียนท่ีรับการประเมินพฒันาการนักเรียนท่ีจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช  2560  
ปีการศึกษา 2563 

3) ศึกษานิเทศก์และครูแกนนำ สังกัด สพป.มค.เขต 1 จำนวน 40 คน 
     3.2 เชิงคุณภาพ 

1) ร้อยละ 100 ของครูปฐมวัยมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตาม
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ได้อย่างมีคุณภาพ 

2) ร้อยละ 100 ของโรงเรียนท่ีส่งโครงงานเพื่อเข้ารับตราพระราชทานฯ ปีการศึกษา 2563 
ผ่านการประเมินทุกโรงเรียน 

 

4. กิจกรรมที่ดำเนินการ / แนวทางและวิธีการดำเนินงาน 
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

 2. แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
 3. ประชุมคณะกรรมการวางแผนการดำเนินงาน 
 4. อบรมทดแทนให้โรงเรียนในโครงการบ้านนักวทิยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย รุ่นท่ี 9 
 5. ประเมินโครงงานเพื่อรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” 
 6. ส่งข้อมูลโรงเรียนท่ีผ่านการประเมินและได้รับตราพระราชทานให้กับโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย 
 7. เดินทางไปรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” 
 8. ประเมินผลและสรุปรายงานการดำเนินงาน 
 9. สรุปและประเมินผลโครงการ  
 

5. ผลการดำเนินงาน 
    5.1. เชิงปริมาณ 

1. ครูปฐมวัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 จำนวน 40 คน 
2. ศึกษานิเทศก์และครูแกนนำสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 

จำนวน 40 คน 
   5.2. เชิงคุณภาพ 

ร้อยละ 100 ของครูปฐมวัยมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามโครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ได้อย่างมีคุณภาพ 
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6. ปัญหา / อุปสรรค 
 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
7. แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 
 ปรับรูปแบบการประเมินและเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 
8. ภาพการดำเนินงาน / กิจกรรม 
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ชื่อโครงการ   การขับเคล่ือนการยกระดับระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับช้ันเรียน  
                  เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 60,000บาท งบประมาณท่ีใช้ไป 60,000บาท    คงเหลือ 0 บาท 
2. วัตถุประสงค์ 

2.2.1 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับช้ันเรียน ให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล อย่างยั่งยืน 

2.2.2 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร 
ในระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

2.2.3 เพื่อให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาให้
หน่วยงานต้นสังกัด เผยแพร่ต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้องและสาธารณชน และมีผลการประเมินคุณภาพภายนอก  
ต้ังแต่ระดับดีขึ้นไป 
 

3. ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
     เป้าหมาย 

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
     3.1.1 โรงเรียนทุกโรงในสังกัดจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

ปีการศึกษา 2563  
     3.1.2 โรงเรียนทุกโรงในสังกัดมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ทุกมาตรฐานทุกประเด็น

พิจารณา ในระดับดี ขึ้นไป  
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
     3.2.1 โรงเรียนทุกโรงในสังกัด มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ทุกมาตรฐาน          

ทุกประเด็นพิจารณา ในระดับดี ขึ้นไป 
     3.2.2 โรงเรียนทุกโรงท่ีประสงค์ขอรับการประเมินคุณภาพภายนอก มีระบบประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา ในระดับดี ขึ้นไป  
     3.2.3 โรงเรียนทุกโรงจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ รายงาน

ให้กับหน่วยงานต้นสังกัด และเผยแพร่ให้กับผู้ท่ีเกี่ยวข้องและสาธารณชน 
 
 
 
 
. 
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4. กิจกรรมที่ดำเนินการ / แนวทางและวิธีการดำเนินงาน 
 

ท่ี กิจกรรมและการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ สถานที่ 
1 จัดทำ/ขออนุมัติโครงการ/ 

แต่งต้ังคณะกรรมการ/ 
ประชุมคณะกรรมการ 
 

พฤษภาคม 1. นายทรงศิลป์   
มาตร์สร้อย 
2. นางสุภัชรา   
โตแย้มบุญฤทธิ์ 
และคณะศึกษานิเทศก์ 

ห้องประชุม 
ตักสิลาสพป.มค.1 

2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงาน
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ปีการศึกษา 2563 
 

พฤษภาคม 1. นายทรงศิลป์   
มาตร์สร้อย 
2. นางสุภัชรา   
โตแย้มบุญฤทธิ์ 
และคณะศึกษานิเทศก์ 

ห้องประชุม 
ตักสิลา 

สพป.มค.1 
 
 

3 ประชุมวิเคราะห์และสังเคราะห์รายงาน
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ปีการศึกษา 2563 

กรกฎาคม 1. นายทรงศิลป์   
มาตร์สร้อย 
2. นางสุภัชรา   
โตแย้มบุญฤทธิ์ 
และคณะศึกษานิเทศก์ 
 
 

ห้องประชุม 
ตักสิลา 

สพป.มค.1 
 
 

4 ติดตามตรวจสอบการจัดการศึกษา  
ปีการศึกษา 2563 

กรกฎาคม-กันยายน 1. นายทรงศิลป์   
มาตร์สร้อย 
2. นางสุภัชรา   
โตแย้มบุญฤทธิ์ 
และคณะศึกษานิเทศก์ 

 

4 สรุปและรายงานผลต่อสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

กันยายน 1. นายทรงศิลป์   
มาตร์สร้อย 
2. นางสุภัชรา   
โตแย้มบุญฤทธิ์ 
และคณะศึกษานิเทศก์ 

ห้องประชุม 
ดอกจาน 

สพป.มค.1 
 
 

 

5. ผลการดำเนินงาน 
     5.1. เชิงปริมาณ 

1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับคุณครูประกันของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 200 คน จากโรงเรียนใน
สังกัด จำนวน 196 โรง 

2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 9 วัน เนื่องจากต้องปฏิบัติตามประกาศจาก ศบค.  
จังหวัดมหาสารคาม จัดประชุมได้ไม่เกิน จำนวน ไม่เกิน 20 คน 

3) โรงเรียนจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 จำนวน 196 โรง 
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     5.2. เชิงคุณภาพ 
1) โรงเรียนในสังกัดทุกโรงมีข้อมูลสารสนเทศระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ

ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
2) โรงเรียนจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ได้อย่างสมบูรณ์ตามกรอบทุกโรงเรียน  

ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม  
          3) โรงเรียนเผยแพร่ผลงานและรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาทุกโรง ระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม 
 

6. ปัญหา / อุปสรรค 
     6.1 สถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ทำเกิดปัญหาในการจัด 
การประชุมและการส่ือสารต่างๆในโครงการ 
     6.2 ครูประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีการเปล่ียนแปลง จึงทำให้ระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาไม่ต่อเนื่อง 
    6.3 ผู้บริหารสถานศึกษาขาดความเอาใจใส่ในระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
7. แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 
     7.1 ดำเนินการตามประกาศของ ศบค.มหาสารคาม อย่างเคร่งครัด  
     7.2 ต้องเอาใจใส่ทุกขั้นตอนในการทำงานของโรงเรียน 
     7.3 ต้องให้ความรู้กับคุณครูประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างชัดเจน 
8. ภาพการดำเนินงาน / กิจกรรม 
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ชื่อโครงการ   การขับเคล่ือนการดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning  
                  ร่วมกับภาคีเครือข่าย 
1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  8,000  บาท งบประมาณท่ีใช้ไป  8,000  บาท    คงเหลือ  0   บาท 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ผ่านกิจกรรม 
การเรียนรู้แบบ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย          

2.2 เพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning ท่ีสนับสนุนให้โรงเรียน สามารถวิเคราะห์ 
และเลือกใช้นวัตกรรมได้ตามความต้องการและเหมาะสมกับบริบท 
 2.3 ส่งเสริมให้โรงเรียนพัฒนานวัตกรรม Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่ายตามความต้องการ 
และเหมาะสมกับบริบท 
 2.4 เพื่อประสานความร่วมมือและสังเคราะห์องค์ความรู้จากภาคีเครือข่ายในการจัดการเรียนรู้  
Active Learning ไปประยุกต์ใช้ตามบริบทพื้นท่ีด้วยรูปแบบและระบบท่ีเข้าถึงสะดวกและมีคุณภาพ 
3. ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
           3.1 ร้อยละ100 ของนักเรียนได้รับการพฒันาให้มีความถนัด ความสามารถพิเศษสอดคล้องกับทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่ายอย่างมีคุณภาพ 
           3.2 ร้อยละ100 ของครูผู้สอนได้รับการพัฒนาให้มีเทคนิค / วิธีการจัดการเรียนรู้ ส่ือ นวัตกรรม 
สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย  
และมีการเผยแพร่ แลกเปล่ียนเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 

4. กิจกรรมที่ดำเนินการ / แนวทางและวิธีการดำเนินงาน 
 4.1 เสนอขออนุมัติโครงการ 

4.2 จัดประชุมและวางแผนการดำเนินงาน 
4.3 ดำเนินงานตามโครงการ 
4.4 สรุปและรายงานผลตามโครงการ 

5. ผลการดำเนินงาน 
     5.1. เชิงปริมาณ 
 โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 40 โรงเรียน 
     5.2. เชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนได้รับการพฒันาให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ผ่านกิจกรรม 
การเรียนรู้แบบ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่ายอย่างมีคุณภาพ          

2. ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่ายอย่างมีคุณภาพ  
6. ปัญหา / อุปสรรค 
       การจัดกิจกรรมภายใต้การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) จึงต้องดำเนินการ
ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 
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7. แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

        จัดกิจกรรมด้วยรูปแบบออนไลน์ และดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 
 

8. ภาพการดำเนินงาน / กิจกรรม 
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ชื่อโครงการ  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ  

      (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) 
 

1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  48,000  บาท งบประมาณท่ีใช้ไป  42,700  บาท    คงเหลือ  5,300 บาท  
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ในสังกัดทุกโรงเรียน           
มีความรู้ความเข้าใจตามกระบวนการพัฒนาโรงเรยีนในโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

2.2 เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา นำแนวทางการพัฒนาโรงเรียนของ
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามบริบทของสถานศึกษา 

2.3 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
3. ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
    3.1 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ในสังกัดทุกโรงเรียนมีความรู้  
ความเข้าใจ กระบวนการพัฒนาโรงเรียนของโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
         3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูบุคลากร นำแนวทางการพัฒนาโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามบริบทของสถานศึกษา   
 3.3 โรงเรียนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
4. กิจกรรมที่ดำเนินการ / แนวทางและวิธีการดำเนินงาน 
     กิจกรรมท่ี 1 การสร้างคนดีให้บ้านเมือง 

1.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม  
1.2 อบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมโครงงานคุณธรรม 

ในโรงเรียนอย่างยัง่ยืน ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM 
     กิจกรรมท่ี 2 โครงการสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนคุณธรรม 

2.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวิจัยและพัฒนาการส่งเสริมคุณธรรม 
2.2 ดำเนินกิจกรรมวิจัยและพัฒนาการส่งเสริมคุณธรรม 

     กิจกรรมท่ี 3 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา “โรงเรียนคุณธรรม” 
การคัดเลือก ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษากิจกรรมคุรุชน คนคุณธรรมและกิจกรรมพัฒนานวัตกรรม
สร้างสรรค์คนดี 

3.1 ประชุมคณะกรรมการประเมินและคัดเลือก ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษากิจกรรม 
คุรุชน คนคุณธรรมและกิจกรรมพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี 

3.2 ดำเนินการประเมินและคัดเลือก ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษากิจกรรมคุรุชน 
คนคุณธรรมและกิจกรรมพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี 
     สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 
 
 
 
 



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

ส ำนกังำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1  

 

110 
 

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

5. ผลการดำเนินงาน 
     5.1. เชิงปริมาณ 

โรงเรียนในโรงเรียนในสังกัดสำนักนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 จำนวน 
196 โรงเรียน ได้รับการประเมนิตามตัวชี้วัดความสำเร็จโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ร้อยละ 80 ของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
     5.2. เชิงคุณภาพ 

ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ของสถานศึกษาและกลุ่มเป้าหมายท่ีผ่าน         
การประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ตามกิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีท่ียืน สามารถนำแนวทางการพัฒนา         
ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ไปจัดกิจกรรมตามบริบทของสถานศึกษาและสามารถเป็นแบบอย่าง 
และเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ 
6. ปัญหา / อุปสรรค 

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินการ            
ในสถานการณ์ปกติได้ ซึ่งทำให้การดำเนินการเกิดปัญหาในขั้นตอนกระบวนการต่าง ๆ  
7. แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

ต้องมีการปรับเปล่ียนกระบวนการในการดำเนินการ โดยใช้ระบบออนไลน์ เช่น การประชุม การอบรม
เชิงปฏิบัติการ การจัดทำและสรุปผลการดำเนินงาน และจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมและดำเนินงาน         
ให้เป็นไปตามมาตรการของสำนักงานเขตพื้นท่ีและตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข 

 

8. ภาพการดำเนินงาน / กิจกรรม 
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ชื่อโครงการ    พัฒนายุวทูตความดีสู่วิถีพลเมืองโลกในศตวรรษท่ี 21 ร่วมกับภาคีเครือข่าย 
 

1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  5,700  บาท งบประมาณท่ีใช้ไป   2,700   บาท   คงเหลือ  2,300  บาท 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อปลูกฝังและพัฒนาความเป็นยุวชนท่ีดีสู่วิถีแห่งพลเมืองโลกในศตวรรษท่ี 21  
2.2 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมความดีสู่วิถีแห่งพลเมืองโลกในศตวรรษท่ี 21 
2.3 เพื่อให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้การพัฒนาและขยายผลยุวทูตความดีสู่วิถีแห่งพลเมืองโลก         

ในศตวรรษท่ี 21 ร่วมกับภาคีเครือข่าย  
3. ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

3.1  ผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1 ได้รับ    
การปลูกฝังและพัฒนาความเป็นยุวชนท่ีดีสู่วิถีแห่งพลเมืองโลกในศตวรรษท่ี 21 

3.2  โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นโรงเรียนต้นแบบนวัตกรรม
ยุวทูตความดีสู่วิถีแห่งพลเมืองโลกในศตวรรษท่ี 21 
 

4. กิจกรรมที่ดำเนินการ / แนวทางและวิธีการดำเนินงาน 
4.1 เสนอขออนุมัติโครงการ 
4.2 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 

 4.3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
 4.4 ดำเนินงานตามโครงการและแนวทางกิจกรรม 
 4.5 ศึกษานิเทศก์ออกนิเทศ ติดตาม และประเมินผลโรงเรียนตามโครงการ 
 4.6 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 
 

5. ผลการดำเนินงาน 
    5.1. เชิงปริมาณ 

ผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1 ได้รับการ
ปลูกฝังและพัฒนาความเป็นยุวชนท่ีดีสู่วิถีแห่งพลเมืองโลกในศตวรรษท่ี 21  และได้รับการประเมินตามตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
     5.2. เชิงคุณภาพ 
 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นโรงเรียนต้นแบบนวัตกรรมยุวทูต
ความดีสู่วิถีแห่งพลเมืองโลกในศตวรรษท่ี 21 
 

6. ปัญหา / อุปสรรค 
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินการ            ใน

สถานการณ์ปกติได้ ซึ่งทำให้การดำเนินการเกิดปัญหาในขั้นตอนกระบวนการต่าง ๆ  
 

7. แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 
ต้องมีการปรับเปล่ียนกระบวนการในการดำเนินการ โดยใช้ระบบออนไลน์ เช่น การประชุม การอบรม

เชิงปฏิบัติการ การจัดทำและสรุปผลการดำเนินงาน และจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมและดำเนินงาน         
ให้เป็นไปตามมาตรการของสำนักงานเขตพื้นท่ีและตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข 
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8. ภาพการดำเนินงาน / กิจกรรม 
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ชื่อโครงการ  ส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
 

1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  36,000  บาท งบประมาณท่ีใช้ไป  26,600  บาท  คงเหลือ  9,400  บาท  
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้การพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธตามบริบทท่ีแตกต่างกันอย่างมี

ประสิทธิภาพและคุณภาพในการดำเนินการ 
          2.2 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ สามารถเช่ือมโยงเครือข่ายกับพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
ทำให้มีองค์ความรู้ในการดำเนินงาน 
          2.3 เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแนวพุทธศาสนาด้วยเครือข่าย      
บ้าน วัด โรงเรียน  
3. ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
    3.1 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ในสังกัดทุกโรงเรียน มีความรู้ความ
เข้าใจ กระบวนการพัฒนาโรงเรียนของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
         3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูบุคลากร นำแนวทางการพัฒนาโรงเรียนในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามบริบทของสถานศึกษา   
 3.3 โรงเรียนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียนวิถีพุทธช้ันนำ, วิถีพุทธพระราชทาน 
 3.4  ได้ศูนย์การเรียนรู้วิถีพุทธท่ีมีคุณภาพซึ่งเป็นสถานศึกษาต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม 
4. กิจกรรมที่ดำเนินการ / แนวทางและวิธีการดำเนินงาน 
 4.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียนวิถพีุทธ 
 4.2 อบรมเชิงปฏิบัติการและร่วมกิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เรื่อง    
การดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM 
 4.3 สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ 
5. ผลการดำเนินงาน 
    5.1 เชิงปริมาณ 
 โรงเรียนในโรงเรียนในสังกัดสำนักนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 จำนวน 
196 โรงเรียน ได้รับการประเมนิตามตัวชี้วัดความสำเร็จโรงเรียนวิถีพุทธ ร้อยละ 80 ของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน    
    5.2 เชิงคุณภาพ 
 ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ของสถานศึกษาและกลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านดำเนินงาน
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  สามารถนำแนวทางการพัฒนาไปจัดกิจกรรมตามบริบทของสถานศึกษาและสามารถ
เป็นแบบอย่างและเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ 
 

6. ปัญหา / อุปสรรค 
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินการ            ใน

สถานการณ์ปกติได้ ซึ่งทำให้การดำเนินการเกิดปัญหาในขั้นตอนกระบวนการต่าง ๆ  
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7. แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 
ต้องมีการปรับเปล่ียนกระบวนการในการดำเนินการ โดยใช้ระบบออนไลน์ เช่น การประชุม การอบรม

เชิงปฏิบัติการ การจัดทำและสรุปผลการดำเนินงาน และจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมและดำเนินงาน         
ให้เป็นไปตามมาตรการของสำนักงานเขตพื้นท่ีและตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข 

 

8. ภาพการดำเนินงาน / กิจกรรม 
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ชื่อโครงการ      ขับเคล่ือนการบริหารจัดการ โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีส่ีมุมเมือง 
        และโรงเรียน Stand Alone ประจำปีงบประมาณ 2564 
 

1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  100,000  บาท  งบประมาณท่ีใช้ไป 100,000  บาท  คงเหลือ   0   บาท 
2. วัตถุประสงค์  

2.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีส่ีมุมเมือง  
และโรงเรียน Stand Alone ในจังหวัดมหาสารคาม 

2.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร ครูและบุคลากร ในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดี
ส่ีมุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone ในจังหวัดมหาสารคาม 
 

3. ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย  
3.1 โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีส่ีมุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone ในจังหวัด

มหาสารคาม 
3.2 ผู้บริหาร ครู และนักเรียนในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีส่ีมุมเมือง และโรงเรียน 

Stand Alone ในจังหวัดมหาสารคาม 
 

4. สรุปกิจกรรมที่ดำเนินการ 

   

5. การดำเนินกิจกรรม  
     5.1 เสนอขออนุมัติโครงการ  

5.1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการจัดทำโครงการ จัดทำคำส่ังแต่งต้ังคณะทำงานและเสนออนุมัติ 
ต่อผู้อำนวยการเขตพื้นท่ีการศึกษา 

5.1.2 ทำหนังสือแจ้งผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีส่ีมุมเมือง และ
โรงเรียน Stand Alone ท้ัง 4 เขตพื้นท่ีการศึกษา 
     5.2 ประชุมผู้รับผิดชอบโครงการประชุมผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรยีนมัธยมดี 
ส่ีมุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone ท้ัง 4 เขตพื้นท่ีการศึกษา 

ท่ี กิจกรรมและการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ สถานที่ 

1 เสนอขออนุมัติโครงการ มีนาคม 2564 นางหอมสิน อุปแสน สพป.มค.1 

2 ประชุมผู้รับผิดชอบโครงการท้ัง 4 เขต มีนาคม 2564 นางนรากร ศรีวาปี สพป.มค.1 

3 
ประชุมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบวีดิโอ
คอนเฟอเรนซ ์

สิงหาคม 2564 นางกัญจนา  สัตตรัตนำพร สพป.มค.1 

4 
อบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ผ่านระบบวีดิโอคอนเฟอเรนซ ์

สิงหาคม - กันยายน 
2564 

นางหอมสิน อุปแสน 
โรงเรียน 
ในสังกัด 

5 
โรงเรียนในโครงการปฏิบัติกิจกรรมท่ี
โรงเรียนจำนวน 5 โรงเรียน 

กันยายน 2564 นางกัญจนา  สัตตรัตนำพร สพป.มค.1 

6 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน  กันยายน2564 นางหอมสิน อุปแสน สพป.มค.1 
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     5.3 อบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านระบบวีดิโอคอนเฟอเรนซ์ 
ในวันท่ี 28 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี 
   

เวลา กิจกรรม 
07.30 น. - 08.30 น. - ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม 
 - ประธานพิธีเปิด ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ธนุ  วงษ์จินดา รองเลขาธิการ กพฐ.  

  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 4 เขต ผู้บริหารโรงเรียน ครู  
  และคณะทำงาน เข้าร่วมห้องประชุม Google Meet 

08.30 น. - ๐8.45 น. 
 

- ชมวิดีทัศน์โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมธัยมดีส่ีมุมเมือง  
  และโรงเรียน Stand Alone 

๐8.45 น. - 09.00 น. - ดร.สมศักด์ิ  ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 กล่าวรายงาน 
 - ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ธนุ  วงษ์จินดา รองเลขาธิการ กพฐ. เปิดการประชุม 
09.00 น. - 12.00 น. - บรรยายพิเศษ นโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน  

  โรงเรียนมัธยมดีส่ีมุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone   
  โดย ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ธนุ  วงษ์จินดา รองเลขาธิการ กพฐ.   

12.00 น. - 13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 - โรงเรียนในโครงการ นำเสนอวิธีปฏิบัติท่ีดี แลกเปล่ียนเรียนรู้  

  และตอบข้อซักถาม  ตามลำดับ 
13.00 น. - 13.30 น. - โรงเรียนชุมชนบ้านลาด  สพป.มหาสารคาม เขต 1 
13.30 น. - 14.00 น. - โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี  สพป.มหาสารคาม เขต 2 
14.00 น. - 14.30 น. - โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพท่ี 209  สพป.มหาสารคาม เขต 3 
14.30 น. - 15.00 น. - โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม  สพม.มหาสารคาม 
15.00 น. - 15.30 น. - โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม  สพม.มหาสารคาม 
15.30 น. - 16.00 น. - ปิดการประชุม 

 

6. ผลการดำเนินงาน 
     6.1 เชิงปริมาณ 

ร้อยละ 90 ของผู้บริหาร ครู และนักเรียนในโรงเรยีนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีส่ีมุมเมือง 
และโรงเรียน Stand Alone ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1,2,3 
และสำนักงานเขตมัธยมศึกษามหาสารคาม ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
     6.2  เชิงคุณภาพ 

ร้อยละ 90 ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ของสถานศึกษาและกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับ 
การพัฒนาตามโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีส่ีมุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone 
สามารถจัดกิจกรรมตามบริบทของสถานศึกษาและสามารถเป็นแบบอย่างและเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ 
7. ปัญหา / อุปสรรค  

เนื่องจากเป็นการประชุมแบบออนไลน์ จึงเกิดปัญหาในการเข้าระบบ         
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8. แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 
   แนวทางแก้ไข ในปัญหาการเข้าระบบ คือจัดแบ่งกลุ่ม ใช้รหัสเดียว สามารถร่วมประชุมในลักษณะ 
ห้องประชุมได้ 
9. ภาพการดำเนินงาน / กิจกรรม 
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ชื่อโครงการ   ส่งเสริมการทำวิจัยเชิงพื้นท่ีเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ 
1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  30,000  บาท งบประมาณท่ีใช้ไป  30,000  บาท  คงเหลือ   0   บาท 
2. วัตถุประสงค์ 

โครงการ ส่งเสริมการทำวิจัยเชิงพื้นท่ีเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ 
เพื่อดำเนินการจัดทำงานวิจัยโครงการส่งเสริมการทำวิจัยเชิงพื้นท่ีเพื่อการจัดทำนโยบายการจัดการเรียนรู้ 
วิถีใหม่ 
3. ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

3.1 เป้าหมาย โรงเรียนในสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1 
3.2 ผลผลิต (Output)   
     1) ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ระดับ สพท. 
     2) ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ระดับ สพฐ.   
3.3 ผลลัพธ์ (Outcome) 
     สภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนลักษณะต่างๆ ในการบริหารจัดการ การจัดการเรียน 

การสอน และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

4. กิจกรรมที่ดำเนินการ / แนวทางและวิธีการดำเนินงาน 
 

ท่ี กิจกรรมและการดำเนินงาน 
1 เสนอโครงการ 
2 แต่งต้ังคณะวิจัยระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
3 ประชุมคณะทำงาน 
4 คณะทำงานจัดทำเครื่องมือวิจัย 
5 ประชุมคณะวิจัยระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการ 
6 ประชุมระดับความคิด (Brainstorming) คณะวิจัยระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา จัดทำร่างข้อเสนอ 

เชิงนโยบาย 
7 ประชุมสัมมนาอิงผู้เช่ียวชาญ (Connoisseurship) 

8 สรุปรายงานผลวิจัย 
 

5. ผลการดำเนินงาน 
     5.1. เชิงปริมาณ 
  ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด มีแนวทางจัดการศึกษาลักษณะต่าง ๆ ในการบริหารจัดการ 
การจัดการเรียนการสอนและการดูแลช่วยเหลือ 
     5.2. เชิงคุณภาพ 
 โรงเรียนในสังกัด มีแนวทางจัดการศึกษาลักษณะต่างๆ ในการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน
และการดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 
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6. ปัญหา / อุปสรรค 
  - สพฐ. จัดสรรงบประมาณให้ในช่วงเวลาใกล้ส้ินปีงบประมาณ จึงให้การดำเนินงานไม่สะดวกในการ
เบิกจ่ายงบประมาณ และมีระยะเวลาในการดำเนินงานหลังปีงบประมาณ 
  - งบประมาณท่ีจัดสรรไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน 
  - บุคลากรท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณไม่อวยความสะดวกในการดำเนินงาน
เท่าท่ีควร 
7. แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 
   - ผู้รับผิดชอบโครงการต้องใช้งบประมาณส่วนตัวในการดำเนินงานเพิ่มเติม 
 

8. ภาพการดำเนินงาน / กิจกรรม 
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ชื่อโครงการ   ส่งเสริมการทำวิจัยเชิงพื้นท่ีเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ 
1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  17,000  บาท งบประมาณท่ีใช้ไป  17,000  บาท   คงเหลือ   0   บาท 
2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพื่อให้ครูเรียนรู้และปรับปรุงวิธีการสอน ผ่านกระบวนการ lesson study โดยครูจะต้องมีการ
สอนแบบเปิด (open class) เพื่อให้เพื่อนครูมาเรียนรู้กระบวนการสอน  
  2.2 เพื่อให้ครูเกิดการศึกษา ค้นคว้า และแบ่งปันความรู้ร่วมกัน  
  2.3 เพื่อให้ครูมีการพัฒนาตัวเอง และเพิ่มความเป็น professional ของแต่ละบุคคล 
3. ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
  3.1 เป้าหมาย ครู Model Teacher และ Buddy Teacher สามารถจัดการเรียนการสอนตามแผน 
การจัดการเรียนรู้และกิจกรรมท่ีได้ 
  3.2 ผลผลิต (Output)  ผู้ปกครอง และคนในชุมชน เข้ามาเรียนรู้ และสังเกตการณ์การจัดการเรียน 
การสอนและปฏิบัติงานอื่นๆ 
  3.3 ผลลัพธ์ (Outcome) 
   1) นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีทักษะการคิด การส่ือสารการทำงานร่วมกับผู้อื่น  
  2) สร้างโอกาสให้คนในชุมชนท้องถิ่นสามารถร่วมมือกับครู  
4. กิจกรรมที่ดำเนินการ / แนวทางและวิธีการดำเนินงาน 
 

ท่ี กิจกรรมและการดำเนินงาน 
1 เสนอขออนุมัติโครงการ 
2 ประชุมวางแผน คณะกรรมการดำเนินงาน  
3 แต่งต้ังคณะกรรมการระดับ สพท. (Area Team) 
4 รายงานการดำเนินงาน สพฐ. คร้ังที่ 1 
5 ทบทวนแผนการจัดการเรียนรู้ครู Model Teacher 
6 รายงานการดำเนินงาน สพฐ. คร้ังที่ 2 ตามปฏิทินและการจัดกิจกรรม PLAN DO SEE 
7 นิเทศ กำกับ ติดตาม / สังเกตการณ์สอนครู Model Teacher ร่วมกันสะท้อนผล 
8 รายงานการดำเนินงาน สพฐ. คร้ังที่ 3 สรุปและรายงานผลโครงการ 

 

5. ผลการดำเนินงาน 
    5.1. เชิงปริมาณ 
  ร้อยละ 50 ของครูโรงเรียนในโครงการเป็น Model Teacher 
   5.2. เชิงคุณภาพ 
 1) ครู Model Teacher และ Buddy Teacher สามารถจัดการเรียนการสอนตามแผน 
การจัดการเรียนรู้และกิจกรรมท่ีได้ออกแบบไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2) ครูสามารถปรับปรุง พัฒนาเทคนิคการสอนในช้ันเรียนให้ดีขึ้น 
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6. ปัญหา / อุปสรรค 
  ปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรงติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จึงทำให้ไม่สามารถออกนิเทศ 
site visit 
 

7. แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 
  ใช้การนิเทศออนไลน์เพื่อแก้ไขปัญหาการไม่สามารถออกนิเทศ site visit ได้ 
 

8. ภาพการดำเนินงาน / กิจกรรม 
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ชื่อโครงการ    แลกเปล่ียนเรียนรู้ส่งเสริมโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community) 
1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  25,000  บาท งบประมาณท่ีใช้ไป  25,000  บาท     คงเหลือ   0   บาท 
2. วัตถุประสงค์ 
      โครงการ แลกเปล่ียนเรียนรู้ส่งเสริมโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community)  
เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ 
  2.1 เพื่อให้ครูเกิดการศึกษา ค้นคว้า แบ่งปัน และแลกเปล่ียนเรียนรู้ความรู้ร่วมกัน 
  2.2 เพื่อให้ครูมีเครือข่ายด้านวิชาการ 
3. ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
  3.1 เป้าหมาย ครู Model Teacher และ Buddy Teacher แลกเปล่ียนเรียนรู้ความรู้ร่วมกับโรงเรียน
ในโครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ 
   3.2 ผลผลิต (Output) ครูสามารถจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้และกิจกรรม 
ท่ีออกแบบได้ตามบริบท 
  3.3 ผลลัพธ์ (Outcome) 
   1) นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีทักษะการคิด การส่ือสารการทำงานร่วมกับผู้อื่น  
  2) สร้างโอกาสให้คนในชุมชนท้องถิ่นสามารถร่วมมือกับครู 
4. กิจกรรมที่ดำเนินการ / แนวทางและวิธีการดำเนินงาน 
 

ท่ี กิจกรรมและการดำเนินงาน 
1 เสนอขออนุมัติโครงการ 
2 ประชุมวางแผนคณะกรรมการ 
3 ประชุมปฏิบัติการแลกเปล่ียนเรียนรู้ออนไลน ์

 

5. ผลการดำเนินงาน 
    5.1. เชิงปริมาณ 
  ร้อยละ 100 ของครูแลกเปล่ียนเรียนรู้ความรู้ร่วมกับโรงเรียนในโครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School 
as Learning Community) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม ่
    5.2. เชิงคุณภาพ 
 1) ครู Model Teacher และ Buddy Teacher สามารถจัดการเรียนการสอนตามแผน 
การจัดการเรียนรู้และกิจกรรมท่ีออกแบบไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2) ครูสามารถปรับปรุง พัฒนาเทคนิคการสอนในช้ันเรียนให้ดีขึ้นตามบริบท 
 

6. ปัญหา / อุปสรรค 
  ปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรงติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จึงทำให้ไม่สามารถออกนิเทศ 
site visit และไม่สามารถจัด Symposium ในระดับภูมิภาคได้ 
 

7. แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 
  - ใช้การนิเทศออนไลน์เพื่อแก้ไขปัญหาการไม่สามารถออกนิเทศ site visit ได้ 
  - ใช้การแลกเปล่ียนเรียนรู้กับโรงเรียนในโครงการด้วยรูปแบบออนไลน์แทนการจัด Symposium 
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8. ภาพการดำเนินงาน / กิจกรรม 
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ชื่อโครงการ    โครงการคัดลายมือสวย 
1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  4,750  บาท งบประมาณท่ีใช้ไป  4,750  บาท  คงเหลือ   0   บาท  
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อให้นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1,2, 4, 5 และมัธยมศึกษาปีท่ี 1, 2 ของโรงเรียน 
ในสังกัด ผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกดั ครูผู้สอนของโรงเรียนในสังกัด ศึกษานิเทศก์ในสังกัด  
และบุคลากรทางการศึกษา (ท่ีปฏิบัติงานใน สพป. มหาสารคาม เขต 1) สามารถฝึกทักษะการคัดลายมือสวยได้  

2.2 เพื่อให้นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1, 2, 4, 5 และมัธยมศึกษาปีท่ี 1, 2 ของโรงเรียน 
ในสังกัด ผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกดั ครูผู้สอนของโรงเรียนในสังกัด ศึกษานิเทศก์ในสังกัด  
และบุคลากรทางการศึกษา (ท่ีปฏิบัติงานใน สพป. มหาสารคาม เขต 1) ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนทักษะ 
การคัดลายมือสวย  
 

3. ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1, 2, 4, 5 และมัธยมศึกษาปีท่ี 1, 2 ของโรงเรียนในสังกัด/

ครูผู้สอนของโรงเรียนในสังกัด /ผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด / ศึกษานิเทศก์ในสังกัด            
และบุคลากรทางการศึกษา (ท่ีปฏิบัติงานใน สพป. มหาสารคาม เขต 1) มีทักษะในการคัดลายมือสวย 
และนำไป ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
4. กิจกรรมที่ดำเนินการ / แนวทางและวิธีการดำเนินงาน 

กิจกรรมท่ี 1 เสนอขออนุมัติโครงการ 
กิจกรรมท่ี 2 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ 
กิจกรรมท่ี 3 ประชุมและวางแผนการดำเนินงาน 
กิจกรรมท่ี 4 ดำเนินงานตามโครงการ 

4.1 ระดับ โรงเรียน 
4.2 ระดับ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
4.3 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  

กิจกรรมท่ี 5 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 
5. ผลการดำเนินงาน 
     5.1 เชิงปริมาณ 

ร้อยละ ๗๕ ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1, 2, 4, 5 และมัธยมศึกษาปีท่ี 1, 2 ของโรงเรยีน
ในสังกัด / ครูผู้สอนของโรงเรียนในสังกัด /ผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด / ศึกษานิเทศก์ในสังกัด 
และบุคลากรทางการศึกษา (ท่ีปฏิบัติงานใน สพป. มหาสารคาม เขต 1) มีทักษะในการคัดลายมือสวย 
     5.2. เชิงคุณภาพ 

นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1, 4 และมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ของโรงเรียนในสังกัด/ครูผู้สอน 
ของโรงเรียนในสังกัด/ผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด/ศึกษานิเทศก์ในสังกัดและบุคลากรทางการ
ศึกษา (ท่ีปฏิบัติงานใน สพป. มหาสารคาม เขต 1) มีเครื่องมือในการฝึกคัดลายมือสวย 
6. ปัญหา / อุปสรรค  

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม ่สามารถดำเน ินการ             
ในสถานการณ์ปกติได้ ซึ่งทำให้การดำเนินการเกิดปัญหาในขั้นตอนกระบวนการต่าง ๆ  
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7. แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 
ระยะเวลาในการดำเนินการอยู่ในช่วงใกล้ส้ินปีงบประมาณทำให้เกิดความไม่คล่องตัว เนื่องจากต้องรอ

งบประมาณเหลือจ่ายของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา แบบท่ีใช้ในการประกวดคัดลายมือไม่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน    

 
8. ภาพการดำเนินงาน / กิจกรรม 
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ชื่อโครงการ     อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ 
   โดยใช้กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา  (CEFR) 

 

1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  20,100 บาท งบประมาณท่ีใช้ไป  19,450 บาท   คงเหลือ  650 บาท 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนา ส่งเสริมความรู้ของผู้สอนภาษาอังกฤษให้เข้าใจหลักการและวิธีการสอนภาษาอังกฤษ
แนวใหม่  ท่ีเหมาะสมกับบริบทการเรียนรู้สำหรับศตวรรษท่ี 21 และสามารถประยุกต์ใช้กับผู้เรียนไทยได้อย่าง
เหมาะสม 

2. เพื่อกำหนดแนวทางมาตรฐานของวิธีการสอนภาษาอังกฤษ  ท้ัง 4 ทักษะ ได้แก่ ทักษะด้านการฟัง  
การพูด การอ่าน และการเขียน   

3. เพื่อให้ข้าราชการครูผู้สอนภาษาอังกฤษ นำความรู้ภาษาอังกฤษ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง  
3. ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

1. ข้าราชการครูผู้สอนภาษาอังกฤษเข้าใจหลักการและวิธีการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ท่ีเหมาะสม
กับบริบทการเรียนรู้สำหรับศตวรรษท่ี 21 และสามารถประยุกต์ใช้กับผู้เรียนไทยได้อย่างเหมาะสม 

2. ข้าราชการครูผู้สอนภาษาอังกฤษสามารถกำหนดแนวทางมาตรฐานของวิธีการสอนภาษาอังกฤษ  
ท้ัง 4 ทักษะ ได้แก่ ทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน  

3. ข้าราชการครูผู้สอนภาษาอังกฤษ นำความรู้ภาษาอังกฤษ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง 
4. กิจกรรมที่ดำเนินการ/แนวทางและวิธีการดำเนินงาน 

สพป.มหาสารคาม เขต 1 มีการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับ
ความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา (CEFR) ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม  
Webex Meeting ให้กับบุคลากรและครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1  โดยมีกิจกรรม
ดำเนินการ ดังนี้ 

1. หัวข้อ เทคนิคการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบ Active Learning Online 
2. หัวข้อ การเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR 
3. หัวข้อ การฝึกการทดสอบภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR 

 

5. ผลการดำเนินงาน 
     5.1. เชิงปริมาณ 

ข้าราชการครูผู้สอนภาษาอังกฤษ จำนวน 241 คน ได้รับพัฒนาศักยภาพและยกระดับความรู้
ภาษาอังกฤษโดยใช้กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา  (CEFR) 
     5.2. เชิงคุณภาพ 

1. ข้าราชการครูผู้สอนภาษาอังกฤษเข้าใจหลักการและวิธีการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ท่ีเหมาะสม
กับบริบทการเรียนรู้สำหรับศตวรรษท่ี 21 และสามารถประยุกต์ใช้กับผู้เรียนไทยได้อย่างเหมาะสม 

2. ข้าราชการครูผู้สอนภาษาอังกฤษสามารถกำหนดแนวทางมาตรฐานของวิธีการสอนภาษาอังกฤษ  
ท้ัง 4 ทักษะ ได้แก่ ทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน   
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3. ข้าราชการครูผู้สอนภาษาอังกฤษ นำความรู้ภาษาอังกฤษ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง 
6. ปัญหา/อุปสรรค 

1. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ทำให้การพัฒนาครู 
ไม่สามรถดำเนินการได้อย่างเต็มที ทางสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ส่งเสริม
สนับสนุนให้ครูมีทักษะความรู้ในรูปแบบการอบรมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม WebEx Meeting ซึ่งบางครั้ง
สัญญาณในการรับ – ส่ง อาจจะไม่เสถียร และเนื้อหาในบางช่วงค่อยข้างเยอะและมีความสำคัญ ในช่วงเวลา 
ท่ีจำกัดจึงวิทยากรถ่ายทอดความรู้ได้ไม่เต็มท่ี 

2. สพฐ. ยังไม่มีแนวทางในการสอบปี 2564 ท่ีชัดเจน ทำให้ยากต่อการสร้างเนื้อหาในการอบรม  
ผู้จัดอบรมจึงยึดเนื้อหาเดิมจากปี 2563 มาใช้ในการอบรม และเพิ่มเนื้อหาท่ีมีประโยชน์ต่อครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษ   
7. แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

เวลาท่ีใช้ในการอบรม ควรเพิ่มเวลาจากเดิม เนื่องจากมีเนื้อหาค่อนข้างเยอะ วิทยากรจะได้ถ่ายทอด
ความรู้ได้อย่างเต็มท่ี และผู้เข้ารับอบรมสามารถนำความรู้ท่ีได้จากการอบรมไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน  
และการดำเนินชีวิตประจำวัน 
 

8. ภาพการดำเนินงาน / กิจกรรม 
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ชื่อโครงการ    ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ   
 

1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 21,200 บาท งบประมาณท่ีใช้ไป 20,110 บาท   คงเหลือ 1,090 บาท 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งครูให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กำหนด 

2. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ตามสมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจำสายงานในการจัดการเรียนการ
สอน ท้ังการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพครูให้กับผู้ได้รับการบรรจุแต่งต้ังเป็นครูผู้ช่วย 

3. เพื่อพัฒนาครูผู้ช่วยให้มีโอกาสได้รับการพัฒนาโดยท่ัวถึงเท่าเทียมกัน ตามศักยภาพโดยไม่ท้ิง
ห้องเรียน 
3. ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

1. ครูผู้ช่วยที่เข้ารับการพัฒนาทุกคน มีวิสัยทัศน์ และทัศนคติท่ีดีต่อองค์กร มีวินัยในตนเอง มีความ
ตระหนักต่อภาระหน้าท่ี ยึดมั่นในคุณธรรม มีจิตสำนึกในด้านจริยธรรม และเป็นแบบอย่างท่ีดีมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม และมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะและประสบการณ์ สามารถปฏิบัติราชการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ครูผู้ช่วยให้ได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งครูและ
ได้รับการพัฒนางานในหน้าท่ีโดยท่ัวถึงและเท่าเทียมกันตามศักยภาพโดยไม่ท้ิงห้องเรียน   
4. กิจกรรมที่ดำเนินการ / แนวทางและวิธีการดำเนินงาน 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ   
 

5. ผลการดำเนินงาน 
     5.1 เชิงปริมาณ 

ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 จำนวน 75 คน 
    5.2. เชิงคุณภาพ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยมีความรู้ ทักษะ เจตคติ ตามสมรรถนะหลัก 
และสมรรถนะประจำสายงานในการจัดการเรียนการสอน ด้วยหลักสูตรการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนท่ี
เหมาะสมกับวิชาชีพ 
6. ปัญหา / อุปสรรค 

1) การพัฒนาในระบบ WebEx Meeting ต้องใช้สัญญาณ Internet และต้องบันทึกในระบบ 
ซึ่งบางครั้งระบบสัญญาณอาจไม่เสถียรหรือขัดข้อง ทำให้การพัฒนาในระบบไม่ต่อเนื่อง 

2) ครูมีภาระงานมาก อาจไม่มีเวลาเข้าไปพัฒนาในระบบได้เต็มท่ี 
7. แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

สนับสนุนให้มีโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นท่ีปฏิบัติเป็นฐาน 
ด้วยระบบ Online อย่างต่อเนื่องทุกปี 
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8. ภาพการดำเนินงาน / กิจกรรม 
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ชื่อโครงการ   ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้และถอดบทเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
มหาสารคาม  เขต  1 

 

1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  96,900  บาท  งบประมาณท่ีใช้ไป  96,730  บาท  คงเหลือ  170  บาท 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อพัฒนาข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะและปรับเปล่ียนทัศนคติ
ในการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ และเกิดผลมุ่งสัมฤทธิ์สู่ความเป็นเลิศ 

2.2 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้มีการจัดการเรียนรู้ มีความเข้าใจ เสริมสร้างจิต
สำนัก  มีวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติการ และร่วมแก้ไขปัญหาเพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 

2.3 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นำความรู้ท่ีได้มาปรับใช้ในการพัฒนาสมรรถนะ
การปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น             

2.4 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างองค์กร 
2.5 เพื่อถอดบทเรียนการเรียนรู้ในองค์กร 

3. ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
3.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

มหาสารคาม เขต 1 ได้มีการจัดการเรียนรู้ มีความเข้าใจ เสริมสร้างจิตสำนัก มีวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติการ  
และร่วมแก้ไขปัญหาเพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 

3.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม 
เขต 1  นำความรู้ท่ีได้มาปรับใช้ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น            
4. กิจกรรมที่ดำเนินการ/แนวทางและวิธีการดำเนินงาน 

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้และถอดบทเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  
 5. ผลการดำเนินงาน 
     5.1 เชิงปริมาณ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 1 จำนวนท้ังส้ิน 185  คน     
     5.2 เชิงคุณภาพ 

1) ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์ และมีความความพึงพอใจ 
2) ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมโครงการในการประเมินผลโครงการ   

6. ปัญหา/อุปสรรค 
เนื่องจากเป็นการจัดอบรมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า (Covid-19) 

ทำให้การพัฒนาครูไม่สามรถดำเนินการได้อย่างเต็มท่ี  
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7. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการขยายความรู้สู่ข้าราชการครูทุกคนในสังกัด เพื่อให้ข้าราชการครูเข้าใจกระบวนการ 

และเกิดการบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 
2. ควรเพิ่มระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม เนื่องจากในการดำเนินกิจกรรมมีหลายข้ันตอนและ

กระบวนการ ส่งผลให้ระยะเวลาท่ีได้รับน้อยเกินไป 
 

8. ภาพการดำเนินงาน / กิจกรรม 
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ชื่อโครงการ  อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร หลักสูตร  
      “ครูพันธุ์ใหม่ หัวใจโพธิสัตว์”  (New Generation Teachers, A Heart with Integrity) 

 

1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  51,000 บาท งบประมาณท่ีใช้ไป 50,860 บาท  คงเหลือ 140 บาท 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เกิดทัศนคติเชิงบวก เห็นคุณค่าในบทบาทครู 
มีแรงกระตุ้นอยากพัฒนาตนเองให้มีความเป็นเลิศในวิชาชีพครู ให้ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพหลักคุณธรรม
จริยธรรมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.2 เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเรียนรู้การสร้างความสุขในการปฏิบัติงาน ทำงานร่วมกัน
อย่างเป็นเอกภาพ มีการส่ือสารท่ีดี ยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น สามารถทำงานเป็นทีมได้ 

2.3 เพื่อสร้างจิตสำนึกท่ีดีให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการเป็นคนดีท่ีเห็นแก่ส่วนรวม ยึดมั่นใน
คุณธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 

2.4 เพื่อพัฒนาความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษาในเรื่องการออกแบบและบริหาร 
การจัดการเรียนการสอน เพื่อสร้างให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 

2.5 เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้กล้าคิด กล้าปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการพัฒนาสร้างสรรค์
แนวทางการทำงานแบบใหม่ สร้างให้เกิดผู้เรียน ๔.๐ โดยใช้ “คุณธรรมนำปัญญา” 

2.6 เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถออกแบบการเรียนรู้ท่ีช่วยพัฒนาผู้เรียนให้เกิด
ทักษะสำคัญแห่งการใช้ชีวิตในอนาคตได้ 
3. ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

3.1 ข้าราชการครูเกิดทัศนคติเชิงบวก เห็นคุณค่าในบทบาทครู มีแรงกระตุ้นอยากพัฒนาตนเองให้มี
ความเป็นเลิศในวิชาชีพครู ให้ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ หลักคุณธรรมจริยธรรมและปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3.2 ข้าราชการครูเกิดการเรียนรู้การสร้างความสุขในการปฏิบัติงาน ทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ 
มีการส่ือสารท่ีดี ยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น สามารถทำงานเป็นทีมได้ 

3.3 ข้าราชการครูมีจิตสำนึกท่ีดีเห็นแก่ส่วนรวม ยึดมั่นใจคุณธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 
3.4 ข้าราชการครูสามารถออกแบบและบริหารการจัดการเรียนการสอน เพื่อสร้างให้ผู้เรียนได้เรียนรู้

อย่างเต็มศักยภาพ 
3.5 ข้าราชการครูกล้าคิด กล้าปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการพัฒนาสร้างสรรค์แนวทางการทำงานแบบใหม่ 

สร้างให้เกิดผู้เรียน ๔.๐ โดยใช้ “คุณธรรมนำปัญญา” 
3.6 ข้าราชการครูสามารถออกแบบการเรียนรู้ท่ีช่วยพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะสำคัญแห่งการใช้ชีวิต 

ในอนาคตได้ 
4. กิจกรรมที่ดำเนินการ/แนวทางและวิธีการดำเนินงาน 

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร  หลักสูตร “ครูพันธุ์ใหม่หัวใจโพธิสัตว์”  
New Generation Teachers, A Heart with Integrity โดยอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom  Meeting  
โดยมีหลักสูตร ดังนี้ 

1. ธรรมปฏิสันถาร, ศาสนากับวิถีชีวิตครู Knowledge will give you power, But good charact 
will give you respect 
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2. Mindset กับการประกอบวิชาชีพ 
3. ช้ินส่วนท่ีขาดหาย (เธอคือโพธิสัตว์) 
4. ทักษะศิลปะการพูดเพื่อครองใจคน 
5. แลกเปล่ียนเรียนรู้ ความเป็นครูสร้างนิสัยพัฒนาคน 
6. Teaching Quote วัฒนธรรมองค์กรแห่งรัก 

 

5. ผลการดำเนินงาน 
     5.1. เชิงปริมาณ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม  เขต 1 จำนวนท้ังส้ิน 410 คน   
     5.2. เชิงคุณภาพ 

1) ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์ และมีความความพึงพอใจ 
2) ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมโครงการในการประเมินผลโครงการ  ด้านหลักสูตรด้านเนื้อหา 

และด้านกระบวนการจัดการ 

6. ปัญหา / อุปสรรค 
เนื่องจากเป็นการอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ในบางครั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ต 

ของท้ังผู้ส่งและผู้รับไม่มีความเสถียรทำให้สัญญาณในการอบรมบางช่วงขาด ๆ หายๆ อีกท้ังข้าราชการครู 
บางท่านก็ยังใหม่กับการอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting จึงทำให้ไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้ 
7. แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

ควรจะจัดการอบรมอีกครั้งเมื่อสถานการณ์ปกติ  ในบางช่วงของการอบรมควรมีกิจกรรมกลุ่มย่อย 
ให้ผู้เข้าอบรมได้เข้ากลุ่มเพื่อระดมสมอง และควรสอดแทรกเกมเป็นระยะเพื่อลดความกดดันและสร้าง
บรรยากาศในการเรียนรู้ทางบวก 
8. ภาพการดำเนินงาน / กิจกรรม 
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ชื่อโครงการ   อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร หลักสูตร บทบาทบุคลากร 
     ทางการศึกษายุคใหม่ ใส่ใจหลักธรรมาภิบาล (Role Perception of Educational   
        Personnel-Based on  Good  Governance) 

 

1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  19,000 บาท  งบประมาณท่ีใช้ไป  17,740  บาท  คงเหลือ 1,260 บาท 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษา ประพฤติตนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความเป็น
พุทธศาสนิกชนท่ีดี 

2. เพื่อปลูกฝังให้บุคลากรทางการศึกษา เข้าใจถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง 

3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและองค์กรเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้โดยมีหลักธรรม  
นำการบริหาร นำการทำงาน และนำการให้การบริการแก่ผู้รับบริการ 

4. เพื่อปรับเปล่ียนทัศนคติ ค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กร ต่อการทำงานต่อเพื่อนร่วมงาน  
ต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น 
3. ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

3.1 บุคลากรทางการศึกษา ประพฤติตนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความเป็นพุทธศาสนิกชนท่ีดี 
3.2 บุคลากรทางการศึกษา เข้าใจถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 

และการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง 
3.3 บุคลากรทางการศึกษาและองค์กรเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้โดยมีหลักธรรม นำการบริหาร  

นำการทำงาน และนำการให้การบริการแก่ผู้รับบริการ 
3.4 บุคลากรทางการศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมและเจตคติท่ีดีต่อองค์กร ต่อการทำงาน ต่อเพื่อนร่วมงาน 

ต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น 
4. กิจกรรมที่ดำเนินการ / แนวทางและวิธีการดำเนินงาน 

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร หลักสูตร บทบาทบุคลากรทางการศึกษา
ยุคใหม่ ใส่ใจหลักธรรมาภิบาล (Role Perception of Educational Personnel-Based on Good 
Governance) 
 

5. ผลการดำเนินงาน 
     5.1 เชิงปริมาณ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 1 จำนวนท้ังส้ิน 90 คน  
     5.2 เชิงคุณภาพ 

1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์/ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการในการประเมินผลโครงการ ด้านหลักสูตรด้านเนื้อหา และด้าน

กระบวนการจัดการ 
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6. ปัญหา / อุปสรรค 
1. ผู้เข้ารับการอบรม เนื่องจากผู้เข้ารับการอบรมมีภารกิจหลักของแต่ละคน ผู้เข้ารับการอบรมต้อง

รู้จักบริหารเวลา และต้องเสียสละอย่างสูงในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีตนเองรับผิดชอบ เพราะถ้าหากเกิดการ
ผิดพลาดอาจทำให้งานได้รับความเสียหายท้ังสองด้าน ฉะนั้นจึงต้องการวางแผนการทำงานอย่างรอบคอบ  

๒. งบประมาณ งานจัดอบรมพัฒนาบุคลากรเป็นงานท่ีต้องอาศัยปัจจัยทางการเงินและงบประมาณสูง 
แต่การจัดสรรงบประมาณในแต่ละปีมีจำกัด ทำให้การบริหารจัดการเป็นไปด้วยความลำบากและทำให้มี
ระยะเวลาในการจัดอบรมน้อย ไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีต้องการ   

3. ระยะเวลาในการจัดอบรมน้อย ทำให้หลักสูตรท่ีอบรมมีความเร่งรัด และได้รับองค์ความรู้ไม่เต็มท่ี 
 

7. แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 
1. ในการจัดอบรมควรมีการวางแผนการดำเนินการไว้อย่างเหมาะสม สำรวจความพร้อมของบุคลากรใน

สังกัด หรือมีการแจ้งเพื่อให้บุคลากรมีความพร้อมในการเข้ารับการอบรม เพื่อให้เข้ารับการอบรมได้ครบ 100%   
2. จัดทำโครงการบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการ เพื่อขอจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการจัดทำโครงการ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. มีการกำหนดระยะเวลาการจัดกิจกรรมอย่างเหมาะสม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้อย่าง

เต็มศักยภาพ   
 

8. ภาพการดำเนินงาน / กิจกรรม 
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 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการการศึกษา 
   ที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
 
โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ “จัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  
(NEW DLTV)” 
1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร..........184000........บาท งบประมาณท่ีใช้ไป...128,250......บาท                        
คงเหลือ..55,750..... บาท 

2. วัตถุประสงค์ 

      2.1 เพื่อซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV ของโรงเรียนในสังกัดท่ีชำรุด  
      2.2 เพื่อดำเนินกิจกรรมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอน DLTV ของโรงเรียน
ในสังกัดตามโครงการ 
      2.3 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน NEW DLTV 
3. ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

   3.1 โรงเรียนตามโครงการ DLTV  ในสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1 จำนวน 145 โรง 
   3.2 บุคลากรในสถานศึกษาขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม       
         เขต 1  จำนวน 145 คน 
4. กิจกรรมที่ดำเนินการ / แนวทางและวิธีการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรมและการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ สถานที่ 

1 เสนอขออนุมัติโครงการ มีนาคม 2564 นางสาวพัฒณ์นร ี สพป.มค.1 

2 แต่งต้ังคณะทำงาน มีนาคม 2564 นางสาวพัฒณ์นร ี สพป.มค.1 

3 จัดเตรียมข้อมูลสถานศึกษาตาม
โครงการฯ 

มีนาคม 2564 คณะทำงานตามคำส่ัง สพป.มค.1 

4 อบรมครูผู้รับผิดชอบงานการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียมฯ 

เมษายน – มิถุนายน 64 คณะทำงานตามคำส่ัง สพป.มค.1 

5 ประกวด Best Practice กรกฎาคม 2564 คณะทำงานตามคำส่ัง สพป.มค.1 

6 ศึกษานิเทศก์ออกนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลโรงเรียนตามโครงการ 

กรกฎาคม 64 คณะทำงานตามคำส่ัง สพป.มค.1 

7 สรุปและรายงานข้อมูลการใช้ระบบ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมฯ 

สิงหาคม 64 คณะทำงานตามคำส่ัง สพป.มค.1 
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5. ผลการดำเนินงาน 

    5.1. เชิงปริมาณ 

  ร้อยละร้อยของบุคลากรในสถานศึกษาขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 1 ได้เรียนรู้วิธีการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV ท่ีชำรุดเดิม และสามารถแก้ไขให้ใช้งานได้     
    5.2. เชิงคุณภาพ 

 ผลการประเมินโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอน DLTV ของโรงเรียนในสังกัด อยู่ในระดับดีมาก 
6. ปัญหา / อุปสรรค 

   เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ทำให้ต้อง
ปรับเปล่ียนกิจกรรมการอบรมมาเป็นรูปแบบออนไลน์ และ ปรับรูปแบบการนิเทศ มาเป็นการนิเทศออนไลน์ท่ี
ไม่ต้องเบิกงบประมาณ ทำให้ไม่ได้ใช้งบประมาณท่ีต้ังไว้ และโรงเรียนท่ีได้จัดสรรงบประมาณให้ ไม่มาทำเรื่อง
เบิกภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 

7. แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

  ปรับรูปแบบกิจกรรมตามสถานการณ์เฉพาะหน้า  
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8. ภาพการดำเนินงาน / กิจกรรม 
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โครงการ   การติดตามและรายงานผลการรับนักเรียนให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ 
              การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 
1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  12,000 บาท งบประมาณท่ีใช้ไป   12,000   บาท   คงเหลือ......-...... บาท 
 

2. วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้การดำเนินการการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายของประกาศ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และประกาศสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 1 เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 
3. ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
          3.1 เด็กได้เข้าเรียนในโรงเรียนท่ีมีคุณภาพด้วยกระบวนการรับนักเรียนท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้                  
เป็นธรรม และเสมอภาค 

    3.2 เด็กท่ีอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้ารับการศึกษาภาคบังคับทุกคน เด็กพิการ  ได้รับ
การศึกษาอย่างท่ัวถึง และได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 

   3.3 เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษด้านต่างๆ ได้รับการศึกษาท่ีเหมาะสมและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตาม
ศักยภาพ 

   3.4 เด็กได้รับการศึกษาตามความถนัด ความสนใจ และเต็มตามศักยภาพ 
 

4. กิจกรรมที่ดำเนินการ / แนวทางและวิธีการดำเนินงาน 
        1.  จัดประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา , คณะทำงาน  การรับนักเรียน   
11  กุมภาพันธ์  2564  
        2.  จัดประชุมคณะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในการรับนักเรียนปี 2564  
เมื่อวันท่ี  19 กุมภาพันธ์  2564   
        3.  สพป. มหาสารคาม เขต 1 ดำเนินการรายงานลการรับนักเรียนในระบบรับเรียน ปีการศึกษา  2564     
ของโรงเรียนในสังกัด  จำนวน  196  โรงเรียน    ระดับ  อบ.1(อนุบาล  3  ขวบ), อบ.  2,  ป.1,  ม.1 
        4.  การติดตามนักเรียนด้อยโอกาสท่ีออกกลางคันหรือมีแนวโน้มออกกลางคัน ของโรงเรียนในสังกัด 
 รวม  196 โรงเรียน 
        5.  การติดตาม ตรวจสอบ การรายงานข้อมูลผลการรับนักเรียนทางเว็บไซต์ 
        6.  การติดตามประชากรวัยเรียนอายุระหว่าง 6 – 15 ปี  ได้เข้าเรียนครบทุกคน 
 

5. ผลการดำเนินงาน 
    5.1. เชิงปริมาณ 

1. ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาภาคบังคับอย่างท่ัวถึงร้อยละ 100 
      2. ผู้รับผิดชอบการรับนักเรียนของโรงเรียนทุกคน มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการกรอกข้อมูล                   
การรับนักเรียน ตามระบบทางเว็บไซต์ 
   5.2. เชิงคุณภาพ 
 ประชากรวัยเรียนอายุระหว่าง 6 – 15 ปี ได้เข้าเรียนครบทุกคน และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
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6. ปัญหา / อุปสรรค 
-ไม่มี-  

7. แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 
-ไม่มี-  

8. ภาพการดำเนินงาน / กิจกรรม 
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โครงการ  การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนขนาดเล็ก สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  

1.งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 50,000 บาท งบประมาณท่ีใช้ไป  10,000 บาท  คงเหลือ 40,000 บาท 

2. วัตถุประสงค์ 

     2.1 เพื่อกำหนดเป้าหมายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 
     2.2 สร้างความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (กรณีเรียนรวม)  
 

3. ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
      3.1  โรงเรียนในสังกัดได้กำหนดเป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน  จำนวน 8  โรงเรียน   
     3.2  โรงเรียนขนาดเล็กท่ีสามารถไปเรียนรวม  จำนวน 3 โรงเรียน 
 

4. กิจกรรมที่ดำเนินการ/ แนวทางและวิธีการดำเนินงาน 
   โรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
      1.  คณะกรรมการลงพื้นท่ีสำรวจ วางแผน และเตรียมความพร้อม จำนวน 4 วัน  
          วันท่ี 1 โรงเรียนบ้านวังแสง โรงเรียนบ้านเหล่าจ่ันนาภู อำเภอแกดำ  จำนวน 11 คน  
          วันท่ี  2 โรงเรียนบ้านหนองคูขาด โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ จำนวน 13 คน  
          วันท่ี 3 โรงเรียนบ้านหนองคู โรงเรียนชุมชนบ้านลาด อำเภอเมือง  จำนวน 12 คน 
          วันท่ี  4 โรงเรียนชุมชนบ้านลาดวิทยาคม และโรงเรียนบ้านหนองอุ่มหวายสามัคคี จำนวน 13 คน 
     2. จัดทำแผนท่ีระดับสำนักงานเขตพื้นท่ีและระดับจังหวัดและลงพื้นท่ีตามภารกิจ   
   โรงเรียนขนาดเล็ก 
     สร้างความเข้าใจให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของ
โรงเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียน) 
 

5. ผลการดำเนินงาน 
 5.1. เชงิปริมาณ 
    5.1.1  โรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
                         สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ได้กำหนดโรงเรียนในสังกัด 
จำนวน 8 โรงเรียนเป็น โรงเรียนคุณภาพของชุมชน ประกอบด้วย  

   1. โรงเรียนชุมชนบ้านลาด อ.เมือง  
   2. โรงเรียนบ้านชุมชนบ้านลาดวิทยาคม อ.กันทรวิชัย  
   3. โรงเรียนบ้านหนองคูขาด อ.บรบือ  
   4. โรงเรียนบ้านวังแสง อ.แกดำ 
   5. โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ อ.บรบือ  
   6. โรงเรียนบ้านหนองคู อ.เมือง  



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

ส ำนกังำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1  

 

142 
 

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

  7. โรงเรียนบ้านหนองอุ่มหวาย อ.กันทรวิชัย และ 
  8. โรงเรียนบ้านเหล่าจ่ันนาภู อ.แกดำ 

   5.1.2  โรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนท่ีจัดการเรียนรวม ประกอบด้วย 
      1) โรงเรียนบ้านแดงน้อย ไปเรียนรวมทุกช้ันเรยีนกับโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์  
(อำเภอบรบือ) 
      2) โรงเรียนบ้านโพนงาม ไปเรียรวมทุกช้ันเรียนกับโรงเรียนบ้านคันธาร์   
(อำเภอกันทรวิชัย) 
     3) โรงเรียนบ้านส้มโฮง ไปเรียนรวมทุกช้ันเรียนกับโรงเรียนบ้านมะกอก                
(มะกอกวิทยาสรรค์) (อำเภอกันทรวิชัย)   
5.2. เชิงคุณภาพ 
 โรงเรียนคุณภาพของชุมชน  
  โรงเรียนชุมชนบ้านลาด เป็นโรงเรียนท่ีได้รับงบประมาณเพื่อพัฒนาให้เป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยได้รับ
จ ัดสรรงบประมาณ 350,000 บาท เพ ื ่อพ ัฒนาโรงเร ียนไปสู ่ค ุณภาพ  ตามจ ุดเน ้น 8 ประเด็น  
1.ความปลอดภัยของผู้เรียน 2.ระบบประกันคุณภาพ 3.หลักสูตรฐานสมรรถนะ 4.การพัฒนาครู 5.การเรียน
การสอน  6.การวัดและประเมินผล 7.การนิเทศ กำกับ และติดตาม และ 8.Big Data  
  โรงเรียนขนาดเล็ก 

  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ได้มอบหมาย ให้
นายสมหมาย โมฆรัตน์ รอง ผอ. สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวอัญชลี ส่องสพ และนางสาว
พรปภาทิพย์ ขุนบุญจันทร์ ลงพื้นท่ีโรงเรียนบ้านโพนงาม และโรงเรียนบ้านส้มโฮง อำเภอกันทรวิชัย เพื่อให้
ความรู้ความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็น จากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผู้นำชุมชน และผู้ปกครอง
นักเรียนของท้ัง 2 โรงเรียน เมื่อวันท่ี 17 มีนาคม 2564 จากการลงพื้นท่ีโรงเรียนบ้านโพนงามและโรงเรียนบ้าน
ส้มโฮง  เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็น จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน 
และผู้ปกครองนักเรียน ท้ัง 2 โรงเรียน พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผู้นำชุมชน และผู้ปกครอง
นักเรียน มีความเห็นพ้องกันและยนัยืน จะนำนักเรียนโรงเรียนบ้านโพนงาม ไปเรียนรวมกับโรงเรียนบ้านคันธาร์ 
และโรงเรียนบ้านส้มโฮงจะนำนักเรียนไปเรียนรวมท่ีโรงเรียนบ้านมะกอก (มะกอกวิทยาสรรค์)  

6. ปัญหา / อุปสรรค 

 ไม่มี 

7. แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

 ไม่มี 
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8. ภาพการดำเนินงาน / กิจกรรม 
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 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

โครงการ เพื่อการจัดทำงานวิจัยในประเด็นของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร.........20,000..............บาท งบประมาณท่ีใช้ไป........19,400..............บาท                       
คงเหลือ......600............ บาท  
 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  ให้น่าดู    
น่าอยู่  
 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อการปรับปรุงภูมิทัศน์ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 1  
 

3. ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
 1. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม ส่งเสริม
บรรยากาศการเรียนรู้และการทำงาน    
 2. บุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 
1    มีความพึงใจต่อภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมภายในบริเวณสำนักงานเขตพื้นท่ี 
 

4. กิจกรรมที่ดำเนินการ / แนวทางและวิธีการดำเนินงาน 
 1. เสนอขออนุมัติโครงการ 
 2. แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
 3. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
 4. ดำเนินงานตามโครงการและแนวทางกิจกรรม 
  -  ปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  
  -  ดำเนินงานวิจัยโดยการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (survey research) ความพึง
พอใจหลังการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  
 5. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 
 

5. ผลการดำเนินงาน 
    5.1. เชิงปริมาณ 
 บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  จำนวน 78 คน มีความพึง
ใจต่อภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมภายในบริเวณสำนักงานเขตพื้นท่ี    
    5.2. เชิงคุณภาพ 
 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม ส่งเสริมบรรยากาศ
การเรียนรู้และการทำงาน 
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6. ปัญหา / อุปสรรค 
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินการใน

สถานการณ์ปกติได้ ซึ่งทำให้การดำเนินการเกิดปัญหาในขั้นตอนกระบวนการต่าง ๆ  
7. แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

ต้องมีการปรับเปล่ียนกระบวนการในการดำเนินการ โดยใช้ระบบออนไลน์ เช่น การประชุม การจัดทำ
และสรุปผลการวิจัย และ จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมและดำเนินงาน ให้เป็นไปตามมาตรการของสำนักงาน   
เขตพื้นท่ีและตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข 

 
8. ภาพการดำเนินงาน / กิจกรรม 
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โครงการ ขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนว
พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” สู่สถานศึกษา ปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2564 
1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,200บาท งบประมาณท่ีใช้ไป 3,200 บาท    คงเหลือ 0 บาท 
2. วัตถุประสงค์ 
          1. เพื่อพัฒนา ส่งเสริมโรงเรียนที่ยังไม่ผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง ให้มีความ
พร้อมรับการประเมิน  
    2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา อย่างน้อย 1 แห่ง และดำเนินกิจกรรมการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นหลักคิดพื้นฐานสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs)  
    3. เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนทุกแห่งดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นกระบวนการ Active 
Learning เพื่อสร้างเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    4. เพื่อนิเทศ กำกับ ติดตามขยายผลการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา โรงเรียนท่ียังไม่ผ่านการประเมนิเป็นสถานศึกษาพอเพียง 
    5. เพื่อนิเทศ กำกับ ติดตามสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ เพื่อรักษาคุณภาพ 
มาตรฐาน ตามเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ ฯ เพื่อสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์
การเรียนรู้ เพื่อรักษาคุณภาพ มาตรฐาน ตามเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ ฯ 
    6. ให้สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ส่งเสริมสถานศึกษาให้
เป็นสถานศึกษาพอเพียง 
   7. ให้สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ส่งเสริมสถานศึกษาให้
ศูนย์การเรียนรู้ ฯ   
 
3. ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
            3.1 เป้าหมาย 
 3.3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
    3.3.1.1 โรงเรียนในสังกัด จำนวน 10 โรง เป็นสถานศึกษาพอเพียง  

      3.3.1.2 โรงเรียนในสังกัด จำนวน 1 โรง เป็นศูนยก์ารเรียนรู้ ฯ 
      3.3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
           3.3.1 โรงเรียนในสังกัด เป็นสถานศึกษาพอเพียง อย่างมีคุณภาพ  

      3.3.2 โรงเรียนในสังกัดเป็นศูนย์การเรียนรู้ ฯและเป็นแบบอย่างได้อย่างมีคุณภาพ 
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4. กิจกรรมที่ดำเนินการ / แนวทางและวิธีการดำเนินงาน 
 

ท่ี กิจกรรมและการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ สถานที่ 
1 จัดทำ/ขออนุมัติโครงการ/แต่งต้ัง

คณะทำงานดำเนินงานตามโครงการ 
มกราคม นายทรงศิลป์   

มาตร์สร้อย 
สพป.มค.1 

2 ประชุมคณะทำงาน (ศึกษานิเทศก์/
คณะกรรมการ) 

มกราคม นายทรงศิลป์   
มาตร์สร้อย 

สพป.มค.1 

3 การประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง อารยเกษตร สืบ
สาน รักษา ต่อยอด ตามแนว
พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง “โคก 
หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” 

กุมภาพันธ ์ นายทรงศิลป์   
มาตร์สร้อย 

โรงแรม 

4 การติดตามตรวจสอบหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง อารยเกษตร สืบสาน 
รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริ
เศรษฐกิจพอเพียง “โคก หนอง นา แห่ง
น้ำใจและความหวัง” 

มิถุนายน นายทรงศิลป์   
มาตร์สร้อย 

โรงเรียนในสังกัด 

5 สรุปและรายงานผล สิงหาคม นายทรงศิลป์   
มาตร์สร้อย 

สพป.มค.1 

 
5. ผลการดำเนินงาน 

5.1 เชิงปริมาณ 
   5.1.1 โรงเรียนในสังกัดกระตุ้นให้เข้ารับการประเมินสถานศึกษาเป็นสถานศึกษา
พอเพียง  
     5.1.2 โรงเรียนในสังกัดกระตุ้นให้เรียนท่ีพร้อมเป็นโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ ฯ 

5.2 เชิงคุณภาพ 
                                  5.2.1 โรงเรียนในสังกัดมีการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างมีตึณภาพ  
                                  5.2.2 โรงเรียนเผยแพร่ผลงานอย่างมีคุณภาพ  
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6. ปัญหา / อุปสรรค 
    6.1 สถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ทำเกิดปัญหาในการจัดการประชุม
และการส่ือสารต่างๆในโครงการ 
    6.2 การปฏิบัติงานของโรงเรียน ไม่ต่อเนื่อง 
    6.3 การใช้เทคโนโลยีในการส่ือสารเกิดปัญหาเรื่อง ระบบเสียง ระบบอินเทอร์เน็ต การนำเสนอผ่านระบบ
ออนไลน์ยังไม่ชำนาญ 
    6.4 การกำหนดภาระหน้าท่ีรับผิดชอบของครู มีจำนวนมากจึงเกิดปัญหาการทำงานล่าช้า 
7. แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 
    7.1 ดำเนินการตามประกาศของ ศบค.มหาสารคาม อย่างเคร่งครัด  
    7.2 ต้องเอาใจใส่ทุกขั้นตอนในการทำงานของโรงเรียน 
    7.3 ต้องให้ความรู้กับคุณครูปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีคุณภาพ 
    7.4 ผู้บริหารสถานศึกษา ต้องเอาใจใส่ในการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    7.5 ต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเรื่องการใช้เทคโนโลยี 
 
8. ภาพการดำเนินงาน / กิจกรรม  
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ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 

ช่ือโครงการ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) 
 

1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 90,000 บาท งบประมาณท่ีใช้ไป 90,000 บาท  คงเหลือ......-.......... บาท 
2. วัตถุประสงค์ 
             2.1 เพื่อนิเทศ กำกับ ติดตามโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 1 ให้สามารถใช้เทคโนโลยีขับเคล่ือนกิจกรรมโครงการฯ พัฒนาทักษะกระบวนการคิด มีวินัย 
ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ 
 2.2 เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1                
ดำเนินกิจกรรมตามปฏิญญาโรงเรียนสุจริตท้ัง 3 ประการ อันได้แก่ ปลูกฝัง ป้องกัน และสร้างเครือข่าย 
 2.3 เพื่อถอดบทเรียนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ด้านการ
ต่อต้านการทุจริตสู่วิธีการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice)  
 2.4 เพื่อรายงานผลการทิเทศ กำกับ ติดตาม และการขับเคล่ือนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)  
 

3. ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
   3.1 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ให้สามารถใช้เทคโนโลยี
ขับเคล่ือนกิจกรรมโครงการฯ พัฒนาทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง และมีจิต
สาธารณะ 
   3.2 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  ได้ดำเนินกิจกรรมตาม
ปฏิญญาโรงเรียนสุจริตท้ัง 3 ประการ อันได้แก่ ปลูกฝัง ป้องกัน และสร้างเครือข่าย 
 

4. กิจกรรมที่ดำเนินการ / แนวทางและวิธีการดำเนินงาน 
 ขั้นวางแผน (Plan-P) 
 - ร่วมประชุมรับนโยบายจากหน่วยงานต้นสังกัด           
 - ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน การดำเนินงาน ขับเคล่ือนโครงการฯ                                               
 - ออกแบบกิจกรรมการนิเทศเพื่อขับเคล่ือนโครงการฯ 

 -ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง และมีจิต
สาธารณะในโรงเรียนด้วยส่ือเทคโนโลยี 

   ขั้นปฏิบัติตามแผน (Do – D)                                           
   - นิเทศ กำกับ ติดตามด้วยหลักการสะท้อนคิด (Reflective Thinking) โดยถอดบทเรียน             
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา ด้านการต่อต้านการทุจริตสู่วิธีการปฏิบัติท่ี
เป็นเลิศ (Best Practice) ในสถานการณ์ท่ีไม่ปกติธรรมดา (New Normal) 

 ขั้นตรวจสอบ (Check-C) และขั้นปรับปรุง (Act-A) 
 -จัด/ร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้สู่ความยั่งยืนจากวิธีการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) ผ่าน
ออนไลน์ หรือวิธีอืน่ท่ีเหมาะสมและปลอดภัยในสถานการณ์ปัจจุบัน 
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 -รายงานผลการดำเนินขับเคล่ือนโครงการฯ 
5. ผลการดำเนินงาน 
    5.1. เชิงปริมาณ 
          1)  ศึกษานิเทศก์ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1            
จำนวน 18 คน นิเทศ ติดตามการดำเนินงานโดยใช้เทคโนโลยีได้ ร้อยละ 100     
          2)  ครู ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดใช้เทคโนโลยีในการดำเนินกิจกรรมตามปฏิญญาโรงเรียนสุจริต    
ท้ัง 3 ประการ อันได้แก่ ปลูกฝัง ป้องกัน และสร้างเครือข่าย คิดเป็นร้อยละ 70 
     3) ครู ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดร่วมถอดบทเรียนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
ในสถานศึกษาด้านการต่อต้านการทุจริตสู่วิธีการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) ได้ร้อยละ 70 
   5.2. เชิงคุณภาพ 
           1) ศึกษานิเทศก์ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1           นิเทศ 
ติดตามการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมฯ โดยใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ     

2) ครู ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดใช้เทคโนโลยีในการดำเนินกิจกรรมตามปฏิญญาโรงเรียน 
สุจริตด้านการปลูกฝัง ป้องกัน และสร้างเครือข่าย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
          3) ครู ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดมีวิธีการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) การส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาด้านการต่อต้านการทุจริต  
 

6. ปัญหา / อุปสรรค 

6.1 ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาในช่วงเวลาตอนปลายปีงบประมาณ ทำให้ออกแบบวางแผน
พัฒนาการดำเนินงานได้ไม่เต็มท่ี 

6.2 ไม่สามารถดำเนินการนิเทศติดตามการดำเนินงานในพื้นท่ีโรงเรียนได้ เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

7. แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

  7.1 ออกแบบการดำเนินงานด้วยกิจกรรมบูรณาการเพื่อให้ได้ Best Practice 

 7.2 ใช้ส่ือเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือและช่องทางการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานตามโครงการฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

ส ำนกังำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1  

 

151 
 

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

  

  

8. ภาพการดำเนินงาน / กิจกรรม 
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โครงการ  กำหนดนโยบายและทิศทางการจัดการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  180,100  บาท งบประมาณท่ีใช้ไป 180,100  บาท            
    คงเหลือ   -   บาท 

2. วัตถุประสงค์ 
  1.1 เพื่อกำหนดนโยบายและทิศทางการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
       1.2 เพื่อทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน   ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 
       1.3 เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  มีแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
       1.4 เพื่อกำหนดแนวทางในการขับเคล่ือนแผนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  
 

3. ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
     3.1  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มีแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
     3.2  สำนักงานเขตพื้นท่ีมีแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. -2563 – 2565) ฉบับ
ปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

4. กิจกรรมที่ดำเนินการ/ แนวทางและวิธีการดำเนินงาน 
       2.1 จัดเตรียมข้อมูล และข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงาน และส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
        2.2 แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564  
(ตลอดปี  5,000,000 บาท)  
งบบริหารสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (คำส่ังท่ี 412/2563 ลงวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2563) จัดสรร ดังนี้ 
             1) งบประจำ 
             2) งบตามภารกิจกลุ่ม 
             3) งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ตามนโยบาย) 
  2.3 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการขับเคล่ือนโครงการกำหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนา
การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (คำส่ังท่ี 443/2563  ลงวันท่ี 8 
ธันวาคม 2563) 
  2.4 ประสานคณะกรรมการ และผู้เกี่ยวข้อง กำหนดวัน เวลาและสถานท่ีดำเนินการประชุมกำหนด
นโยบายและทิศทางการพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
     2.5 ประชุมคณะกรรมการฯ ขับเคล่ือนโครงการกำหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาการศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (คำส่ังท่ี 443/2563  ลงวันท่ี 8ธันวาคม 2563)  กำหนดนโยบายและทิศ
ทางการพัฒนาการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานพ.ศ. 2563-2565 และ
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564จำนวน 45 คน 3 วัน 2 คืน ระหว่างวันท่ี 13 – 15 
ธันวาคม 2563  ณ ห้องประชุมสวนคุณตา  โรงแรมสวนคุณตารีสอร์ทอำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี 

1) รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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  2) ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 
              3) กิจกรรมกลุ่ม วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของหน่วยงาน(Swat Analysis)  
             4) นโยบายการบริหารจัดการศึกษา (ปี 2564 – 2565) สพฐ. นำมาวิเคราะห์ตามบริบท 
ของพื้นท่ี 
              5) วิเคราะห์ข้อมูล กำหนดกรอบตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3  ปี 
              6) กำหนดนโยบาย และทิศทางการจัดการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564 (วิสัยทัศน์  พันธกิจ  
เป้าหมาย นโยบาย  ตัวช้ีวัด แนวทางการพัฒนา แผนงาน/โครงการสำคัญ 
        2.6 แจ้งประชาสัมพันธ์ นโยบายและทิศทางการจัดการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564  ของสำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาให้ฝ่ายบริหารการศึกษา  ทุกกลุ่ม/หน่วย บุคลากรทางการศึกษา  สถานศึกษา ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย และประชาชนท่ัวไปผ่านช่องทางหนังสือราชการเว็บไซต์ และป้ายประชาสัมพันธ์ 
       2.7 แจ้งทุกกลุ่ม/หน่วย ท่ีมีภาระงานท่ีสอดคล้องกับนโยบาย  ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา เพื่อเสนอ
โครงการ/กิจกรรม ในการขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติ  
       2.8 ฝ่ายเลขานุการ (กลุ่มนโยบายและแผน) รวบรวมโครงการ/กิจกรรม จากทุกกลุ่ม/หน่วย และ
จัดทำร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
       2.9 ประชุมคณะกรรมการกล่ันกรอง ตรวจสอบร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ ความสอดคล้องกับนโยบาย และตอบโจทย์ตัวชี้วัดตามเป้าหมายท่ีกำหนด  
ก่อนนำเสนอ อ.ก.ศ.จ. และ ก.ศ.จ. (คำส่ังท่ี 9/2564  ลงวันท่ี 20 มกราคม 2564) 
        2.10  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด แจ้งมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของ กศจ.ให้สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา รับทราบ และดำเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
          2.11 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา แจ้งประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการประจำปี ให้หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องรับทราบ และแจ้งให้กลุ่ม/หน่วย ท่ีมีโครงการ/กิจกรรม บรรจุในแผนปฏิบัติการประจำปี  ดำเนินการ
ขับเคล่ือนโครงการ/กิจกรรม สู่การปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ 
          2.12 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ตามรอบ
ระยะเวลา 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน  
          2.13 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา รายงานผลการดำเนินงาน  รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 
 

5. ผลการดำเนินงาน 
  5.1. เชิงปริมาณ 
       3.1 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มีนโยบายและทิศทางการ
พัฒนาการศึกษา เป็นกรอบและเครื่องมือในการขับเคล่ือนแผนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
   3.2 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มีแผนพัฒนาการศึกษาข้ัน
พื้นฐานระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 
        3.3  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มีแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

5.2. เชิงคุณภาพ      
   5.2.1 สถานศึกษาในสังกัด สามารถนำนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด ใช้เป็นกรอบและ
แนวทางในการบริหารจัดการศึกษา และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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    5.2.2  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความเข้าใจในนโยบายและทิศทางการ
พัฒนาการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1สามารถขับเคล่ือนนโยบายสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม 
6. ปัญหา / อุปสรรค 

     ไม่มี 

7. แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

  ไม่มี 

8. ภาพการดำเนินงาน / กิจกรรม 
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โครงการ ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร.. 50,000. บาท งบประมาณท่ีใช้ไป... 50,000..บาท  คงเหลือ...-.. บาท 

2. วัตถุประสงค์ 

 2.1.  เพื่อติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการการศึกษาข้ันพื้นฐานทางระบบอิเล็กทรอนิกส์และ
เชิงประจักษ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ทางระบบ e-MES) การดำเนินการทางยุทธศาสตร์ สพฐ. 
 2.2.  เพื่อติดตามและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี    
พ.ศ. 2564  
 2.3. เพื่อติดตามผลการตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ /ตรวจราชการแบบบูรณาการ
สำนักนายกรัฐมนตรี ฯลฯ 
 

3. ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
        สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มีผลการติดตามและประเมินผลการ
บริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานทางระบบอิเล็กทรอนิกส์และเชิงประจักษ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ทาง
ระบบ  e-MES) การดำเนินการทางยุทธศาสตร์ สพฐในระดับคุณภาพ  ”ดีมาก” 
 

4. กิจกรรมที่ดำเนินการ / แนวทางและวิธีการดำเนินงาน 
4.1 ประชุมคณะกรรมการฯ ผู้ท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัด 
4.2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
4.3 รับการตรวจราชการจากผู้ตรวจกระทรวงศึกษาธิการ รอบ 6 เดือน 
4.4 ประชุมสรุปการรายงานรอบ 12 เดือน 
4.5 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน 
4.6 รับการตรวจราชการจากผู้ตรวจกระทรวงศึกษาธิการ รอบ 12 เดือน 

5. ผลการดำเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 
     รายงานผลการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน และรายงานผลการตรวจราชการ
ตามนโยบายกระทรวงศึกษา /ตรวจราชการแบบบูรณาการสำนักนายกรัฐมนตรี รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 
จำนวน 2 ครั้ง 
 

 เชิงคุณภาพ 
    นำผลการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผลการตรวจราชการตามนโยบาย
กระทรวงศึกษา /ตรวจราชการแบบบูรณาการสำนักนายกรัฐมนตรี  และข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการมาเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงานในปีต่อไป 
 

6. ปัญหา / อุปสรรค 
  การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในพื้นท่ีทำให้การดำเนินงานตาม
โครงการไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างเต็มท่ี 
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7. แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 
- 

8. ภาพการดำเนินงาน / กิจกรรม 
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โครงการ   การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2564    
                  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 

1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร   9,000  บาท งบประมาณท่ีใช้ไป     2,500   บาท   คงเหลือ  6,500  บาท 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1  เพื่อดำเนินการสนองพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

รัชกาลที่ 9 ในอันที่จะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองในด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศให้ดำรง
สภาพท่ีดี 
 2.2  เพื่อคัดเลือกนักเรียนระดับประถมศึกษา ที่มีความประพฤติดี  มีผลการเรียนดี  มีกิจกรรม                   
ร่วมกับสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอ มีความคิดสร้างสรรค์  มีความเป็นผู้นำ  มีคุณธรรมจริยธรรม และผลงาน
ดีเด่นเป็นท่ีประจักษ์ต่อนักเรียนและบุคคลท่ัวไป  
 2.3  เพื่อคัดเลือกสถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาที่จัดการศึกษาได้มาตรฐาน           
ดีเด่นในด้านต่าง  ๆ ตามขอบเขตการประเมิน 
 

3. ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
3.1 ประเมินคัดเลือกประเภทนักเรียน ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ 

 3.2 ประเมินคัดเลือกประเภทสถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา และ ระดับประถมศึกษา  
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง  และขนาดใหญ่ 
 3.3 คัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทและจำนวนรางวัล   ทุกระดับมี 3 รางวัล               
ขนาดละ 1 รางวัล   
 
       1. นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถของตนเองอย่างชัดเจนตามศักยภาพ 
     2. สถานศึกษาได้พ ัฒนาด้านคุณภาพนักเร ียน  ด้านการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ                    
ด้านบุคลากร  ด้านการบริหารจัดการ  ความสัมพันธ์กับชุมชน  และอาคารสถานท่ี 
     3. หน่วยงานมีตัวแทนนักเรียนและสถานศึกษาแต่ละระดับ/ขนาด เพื่อเข้ารับการประเมินคัดเลือก              
ในระดับสูงขึ้นต่อไป 
 

4. กิจกรรมที่ดำเนินการ / แนวทางและวิธีการดำเนินงาน 
4.1  สถานศึกษาทุกสังกัดที ่จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา  แจ้งความประสงค์เข้ารับการ                

การประเมินต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ทั้งประเภทนักเรียนและ
สถานศึกษา   ภายในวันท่ี 25 สิงหาคม 2564 
 4.2  สำนักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ประเมินคัดเลือกนักเร ียน                  
และสถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ตามระดับและขนาดของสถานศึกษา  
 4.3 ประกาศผลการคัดเลือก และส่งผลการคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ให้ศูนย์
ประสานงานคัดเลือกระดับจังหวัด ภายในเดือนตุลาคม 2564 เพื่อเข้ารับการประเมินต่อไป 
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5. ผลการดำเนินงาน 
    5.1  มีนักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถของตนเองอย่างชัดเจนตามศักยภาพ  
           จำนวน  2  โรงเรียน ได้แก่ 

 ประเภทนักเรียน   ระดับประถมศึกษา(ขนาดใหญ่)   
  อันดับท่ี  1  ได้แก่  เด็กชายปรีดี ผโลปกรณ์  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

    อันดับท่ี  2  เด็กชายปยุต  ศรีสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม1.   
   5.2 สถานศึกษาได้พัฒนาด้านคุณภาพนักเรียน  ด้านการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ                    
ด้านบุคลากร  ด้านการบริหารจัดการ  ความสัมพันธ์กับชุมชน  และอาคารสถานท่ี 

ประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา (ขนาดเล็ก)    
  อันดับท่ี  1 ได้แก่ โรงเรียนบ้านโคกก่อ   

    5.3  หน่วยงานมีตัวแทนนักเรียนและสถานศึกษาแต่ละระดับ/ขนาด เพื่อเข้ารับการประเมินคัดเลือก              
ในระดับสูงขึ้นต่อไป 

6. ปัญหา / อุปสรรค 

-ไม่มี-  

7. แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

-ไม่มี-  
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8. ภาพการดำเนินงาน / กิจกรรม 
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โครงการ  การรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา                    
 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน (ปพ.3) แบบออนไลน์  ปีการศึกษา 2563 

1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  18,000  บาท งบประมาณท่ีใช้ไป  18,000  บาท คงเหลือ  -  บาท 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพื ่อให้ครูและบุคลากร มีความรู ้ความเข้าใจ สามารถจัดทำแบบรายงานผู ้สำเร็จการศึกษา                   

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน (ปพ.3) ได้ถูกต้องตามระเบียบแนวปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ 
 2. โรงเรียนสามารถจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) รูปแบบข้อมูลดิจิทัล                ใน
ระบบ ปพ.3 ออนไลน์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 3. หน่วยงานและโรงเรียนมีระบบจัดเก็บข้อมูลท่ีปลอดภัยและเอื้ออำนวยต่อการสืบค้นในการบริการ
ตรวจสอบวุฒิการศึกษา และออกเอกสารสำคัญทางศึกษาแก่หน่วยงานหรือองค์กรภายนอก  
 

3. ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
 1) ครูและบุคลากรโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 38 โรงเรียน ดำเนินการ รายงาน ตรวจสอบ 

และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน (ปพ.3)                      
แบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2563 ได้ถูกต้องตามระเบียบแนวปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ   
   2) โรงเรียนมีระบบจัดเก็บข้อมูลท่ีปลอดภัยและเอื้ออำนวยต่อการสืบค้นในการบริการตรวจสอบวุฒิ
การศึกษา และออกเอกสารสำคัญทางศึกษาแก่หน่วยงานหรือองค์กรภายนอก 

 3) สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีระบบฐานข้อมูลแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3ป./ปพ.3 
 

4. กิจกรรมที่ดำเนินการ / แนวทางและวิธีการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรมและการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ สถานท่ี 
 

1 เสนอขออนุมัติโครงการ กรกฎาคม 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  

2 ประสานหน่วยงานและจัดหาวิทยากร                     
การจัดประชุมระบบ application zoom 

 กรกฎาคม 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  

3 โรงเรียนลงทะเบียนผู้ใช้งานระบบและ
จัดเตรียมข้อมูลเพื่อทดลองใช้ระบบออนไลน์ 

กรกฎาคม 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  

4  ดำเนินการจัดประชุมออนไลน์ 
ผ่านระบบ application zoom 

กรกฎาคม 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  

5 ปฏิบัติการตรวจติดตามการจัดทำและรายงาน
ผู้สำเร็จการศึกษา(ปพ.3) ของโรงเรียนทุกโรง 

กันยายน 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  

6 สรุปและรายงานผลดำเนินงาน กันยายน 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
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5. ผลการดำเนินงาน 

    5.1. เชิงปริมาณ 
           ครูและบุคลากรในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 38 คน รวม 38 โรงเรียน ท่ีรับผิดชอบ
งานการรายงานและจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา และ
ผู้รับผิดชอบงานหลักฐานทางการศึกษา และบุคลากรซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงานจำนวน 7 คน ของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มีความเข้าใจในกระบวนการดำเนินงาน สามารถกำกับ
ตรวจสอบการเอกสารหลักฐานแบบรายงาน ปพ.3 ของโรงเรียนได้อย่างถูกต้อง 
   5.2. เชิงคุณภาพ 
 ครูและบุคลากรในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษารายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงาน
ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) แบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2563                           
ได้ถูกต้องตามระเบียบแนวปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ  โรงเรียนมีระบบจัดเก็บข้อมูลที่ปลอดภัยและ
เอื้ออำนวยต่อการสืบค้นในการบริการตรวจสอบวุฒิการศึกษา และออกเอกสารสำคัญทางศึกษาแก่หน่วยงาน                     
หรือองค์กรภายนอก  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 สามารถกำกับดูแล
ตรวจสอบการจัดทำเอกสารหลักฐานแบบรายงาน ปพ.3 ของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

6. ปัญหา / อุปสรรค 
    1. ครู-บุคลากรในโรงเรียนบางส่วนขาดทักษะการใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ทำให้ดำเนินการได้ล่าช้า  
    2. มีความยุ่งยากในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานทางการศึกษา ปพ.3.  
 

7. แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 
    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ควรจัดทำโปรแกรมระบบการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บ
แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) แบบออนไลน์ เพื่อใช้งาน
ระดับประถมศึกษาด้วย เนื่องจากเป็นโปรแกรมที ่สมบูรณ์และเอื้อประโยชน์ในการดำเนินงานรายงาน 
ตรวจสอบ และจัดเก็บหลักฐานทางการศึกษาของโรงเรียนและหน่วยงานเป็นอย่างยิ่ง 
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8. ภาพการดำเนินงาน / กิจกรรม 
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โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานการเงินให้กับครูผู้ปฏิบัติงานการเงิน (เงินเดือน) 
 

1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 5,720 บาท งบประมาณท่ีใช้ไป 4,840 บาท  คงเหลือ 880 บาท 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานการเงิน 
 2.2 เพื่อความคุ้มค่า ประสิทธิภาพการเนียนการสอนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาติดต่อ 
 2.3 เพื่อลดภาระงานของเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงานเงินเดือนและค่าจ้างประจำของสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ซึ่งจะได้ปฏิบัติงานอย่างอื่นได้ทันเวลา 
 

3. ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
    3.1 ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ โปรแกรมรายละเอียดการรับจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 
    3.2 ผู้เข้ารับการอบรมทราบวิธีการดำเนินการและเป็นไปทิศทางเดียวกัน 
 3.3 ผู้เข้ารับการอบรม สร้างเครือข่ายในการแลกเปล่ียนเรียนรู้และสร้างมาตรฐานงานร่วมกัน 
 3.4 ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการใช้งานโปรแกรมเงินเดือน 
 

4. กิจกรรมที่ดำเนินการ / แนวทางและวิธีการดำเนินงาน 
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ วันท่ี 25 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมตักสิลา 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 
 

5. ผลการดำเนินงาน 
    5.1. เชิงปริมาณ 
 

 ครูหรือบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 60 คน 
   5.2. เชิงคุณภาพ 
 

 ครูหรือบุคลากรทางการศึกษาท่ีเข้ารับการอบรมร้อยละร้อยสามารถนำความรู้ ความเข้าใจไป
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อเวลา 
 
6. ปัญหา / อุปสรรค 

- 
7. แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

- 
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8. ภาพการดำเนินงาน / กิจกรรม 
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โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทาง 
อิเล็กทรอนิกส์ 

1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 31,500 บาท งบประมาณท่ีใช้ไป 30,400 บาท  คงเหลือ 1,100 บาท 
2. วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำในสังกัด ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการใน
ปีงบประมาณ 2564 มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและสาระสำคัญ ในสิทธิประโยชน์ที ่จะได้รับเมื่อ
เกษยีณอายุราชการ และสามารถดำเนินการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงใช้
ประโยชน์จากระบบ Pensions’Electonic Filing ได้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงเห็นควรเสริมสร้างความรู ้ความ
เข้าใจ เพื่อสามารถนำไปปฏิบัติได้เต็มประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 
 

3. ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
(1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำในสังกัด ผู ้ที ่จะเกษียณอายุราชการ         

ในปีงบประมาณ 2564 ดำเนินการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ครบก่อนถึงเวลา
เกษียณอายุราชการ คิดเป็นร้อยละร้อย 

(2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำในสังกัดผู้ที ่จะเกษียณอายุราชการ          
ในปีงบประมาณ 2564 ได้รับเงินบำเหน็จบำนาญภายในเดือนตุลาคม 2564 เป็นเดือนแรก 

(3) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำในสังกัดในสังกัดใช้ประโยชน์จากระบบ 
Pensions’Electronic Filing ได้เกิดประโยชน์สูงสุดท้ังก่อนและหลังเกษียณอายุราชการ     
 

4. กิจกรรมที่ดำเนินการ / แนวทางและวิธีการดำเนินงาน 
 

     การอบรมเชิงปฏิบัติการ ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ระหว่างวันท่ี 8 – 9 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุม
พระราชสารคามมุนี สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 
 

5. ผลการดำเนินงาน 
    5.1 เชิงปริมาณ 
 

 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำในสังกัด ท่ีจะเกษียณอายุราชการ
ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 140 คน 
 

   5.2 เชิงคุณภาพ 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำในสังกัด ที ่จะเกษียณอายุราชการ
ปีงบประมาณ 2564 ร้อยละร้อยสามารถดำเนินการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ได้
ครบ ก่อนถึงเวลาเกษียณอายุราชการ  
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6. ปัญหา / อุปสรรค 
- 
7. แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 
- 
8. ภาพการดำเนินงาน / กิจกรรม 
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ชื่อโครงการ   ขับเคล่ือนการพัฒนาและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
        ของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  30,000  บาท งบประมาณท่ีใช้ไป 30,000 บาท  
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อสนับสนุนการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติและมาตรการท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้าน
การทุจริตในหน่วยงาน 

2.2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และทราบแนวทางกรอบการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

2.3 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการงานเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สถานศึกษาในสังกัด 

2.4 เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินผลระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สถานศึกษา (ITA ระดับสถานศึกษา) 
3. ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

3.1 ผู้บริหาร ครู สามารถขับเคล่ือนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2 โรงเรียนในสังกัดเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.3 โรงเรียนในสังกัดมีผลการประเมิน (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ระดับ

สถานศึกษา ร้อยละ 50 
4. กิจกรรมที่ดำเนินการ / แนวทางและวิธีการดำเนินงาน 

4.1 ศึกษาวัตถุประสงค์และแนวทางการจัดการอบรม 
4.2 เสนอผู้บริหารอนุมัติดำเนินการจัดโครงการ 
4.3 ประสานท่ีเกี่ยวข้อง 
4.4 ดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
4.5 สรุปรายงานผลการดำเนินงานปฏิทินการปฏิบัติงาน 

5. ผลการดำเนินงาน 
     5.1 เชิงปริมาณ 

5.1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู โรงเรียนในสังกัด จำนวน 70 คน 2 วัน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency 
Assessment : ITA) 
     5.2 เชิงคุณภาพ 

5.2.1 ผู้บริหาร ครู สามารถขับเคล่ือนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.2.2 โรงเรียนในสังกัดเปิดเผยข้อมูลต้อสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.2.3 โรงเรียนในสังกัดมีผลการประเมิน (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ระดับ

สถานศึกษา ร้อยละ 50 
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6. ปัญหา / อุปสรรค 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ โควิด – 19 ทำให้การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ต้องอยู่ในมาตรการป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด   
7. แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

7.1 ผู้เข้าร่วมประชุมต้องสวมหน้ากาก - ล้างมือบ่อย ๆ - เว้นระยะห่าง เพื่อป้องกันการรับเช้ือและ
แพร่เช้ือให้กับผู้ร่วมประชุม และลดการแพร่ระบาด 

7.2 ทำให้ต้องมีการจัดการประชุมแบ่งออกเป็น 2 ห้องประชุม  
8. ภาพการดำเนินงาน / กิจกรรม 
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ชื่อโครงการ   ถอดบทเรียนการดำเนินการในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาและยกระดับคุณธรรม 
       และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
       ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
 

1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  60,000  บาท งบประมาณท่ีใช้ไป   32,660 บาท คงเหลือ 27,340 บาท 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อสรุปและถอดบทเรียนผลการดำเนินการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 

2.2 เพื่อจัดทำ VTR เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
2.3 เพื่อนำข้อมลูท่ีได้มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพในการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment : 
ITA) ในปีต่อไป 
3. ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

3.1 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มีเอกสารสรุปและถอดบทเรียนผล
การดำเนินการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา 
ผลการประเมินได้ 

3.2 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มีส่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
ผลการดำเนินการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็น VTR ใช้เป็นแนวทาง 
ในการพัฒนาผลการประเมินได้ 
4. กิจกรรมที่ดำเนินการ / แนวทางและวิธีการดำเนินงาน 

4.1 ศึกษาวัตถุประสงค์และแนวทางการสรุปและถอดบทเรียนการดำเนินโครงการฯ 
4.2 เสนอผู้บริหารอนุมัติโครงการ 
4.3 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ 
4.4 ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ  
4.5 จัดทำ VTR ส่ง สพฐ. พร้อมกับมีการเผยแพร่ VTR ผ่านยูทูป 

https://www.youtube.com/watch?v=UGjuXJS-XoE 
5. ผลการดำเนินงาน 
     5.1. เชิงปริมาณ 

5.1.1 ผอ.สพป. มหาสารคาม เขต 1                           จำนวน          1 คน 
 5.1.2 รอง ผอ.สพป. มหาสารคาม เขต 1                    จำนวน          3 คน 
    5.1.3 ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.มหาสารคาม เขต 1          จำนวน          10 คน 
 5.1.4 เจ้าหน้าท่ีและบุคลากรทางการศึกษาใน สพป.มหาสารคาม เขต 1  จำนวน 66    คน 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UGjuXJS-XoE


รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

ส ำนกังำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1  

 

172 
 

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

     5.2. เชิงคุณภาพ 
5.2.1 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มีเอกสารสรุปและถอดบทเรียน

ผลการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผล
การประเมินได้ 

5.2.2  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  มีส่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผล
การดำเนินการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็น VTR ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
ผลการประเมินได้   
6. ปัญหา / อุปสรรค 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ โควิด – 19 ทำให้การจัดการประชุมต้องอยู่ใน
มาตรการป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด   
7. แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

7.1 ผู้เข้าร่วมประชุมต้องสวมหน้ากาก - ล้างมือบ่อย ๆ - เว้นระยะห่าง เพื่อป้องกันการรับเช้ือและ
แพร่เช้ือให้กับผู้ร่วมประชุม และลดการแพร่ระบาด 

7.2 ทำให้ต้องมีการจัดการประชุม 2 รุ่น  
8. ภาพการดำเนินงาน / กิจกรรม 
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ชื่อโครงการ   การประเมินตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
        ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร   20,000 บาท งบประมาณท่ีใช้ไป  16,548  บาท  คงเหลือ  3,452 บาท 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการขับเคล่ือน
ตัวชี้วัด และสามารถรายงานตามระบบรายงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2. เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  และสถานศึกษาในสังกัดมี
ประสิทธิภาพ  เป็นกลไกขับเคล่ือนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 

3. เพื่อให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  มีทักษะท่ีเหมาะสมและมีวัฒนธรรม  ในการทำงานท่ี
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
3. ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

1. ขับเคล่ือนการศึกษาข้ันพื้นฐาน สู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
2. ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา มีทักษะท่ีเหมาะสมและมีวัฒนธรรมการทำงานท่ีมุ่งเนน้ผลสัมฤทธิ์ 
3. ผู้กำกับดูแล ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  และผู้ท่ีเกี่ยวข้องในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

มหาสารคาม เขต 1   มีความเข้าใจในการดำเนินการตามกลยุทธ์ จุดเน้นอย่างท่ัวถึงท้ังองค์กรโดยมีความเข้าใจ
และมีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนการดำเนินงานร่วมกัน 
 4. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  สามารถรายงานผลการปฏิบัติราชการ
ตามตัวชี้วัด ท้ัง 2 รอบ ได้ถูกต้องและทันตามกำหนดเวลา 
4. กิจกรรมที่ดำเนินการ / แนวทางและวิธีการดำเนินงาน 

1. ศึกษาวัตถุประสงค์และแนวทางการจัดการอบรม 
2. เสนอผู้บริหารอนุมัติดำเนินการจัดโครงการ 
๓. ประสานงานท่ีเกี่ยวข้อง 
4. ดำเนินการจัดฝึกอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 
5. สรุปรายงานผลการดำเนินงานปฏิทินการปฏิบัติงาน 

5. ผลการดำเนินงาน 
    5.1. เชิงปริมาณ 
           ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีรับผิดชอบการประเมินตัวช้ีวัด 
จำนวน  69  คน 
   5.2. เชิงคุณภาพ 

1. ร้อยละ 100 ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 รายงานผลการ
ปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด ได้ถูกต้องและทันตามกำหนดเวลา 

2. ร้อยละ 100 ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง มีทักษะท่ีเหมาะสม และมี 
วัฒนธรรมของการทำงานท่ีมุ่งเนน้ผลสัมฤทธิ์ 

3. ร้อยละ 100 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพ   และเป็นกลไก
ขับเคล่ือนการศึกษาข้ันพื้นฐาน สู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
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6. ปัญหา / อุปสรรค 
6.1 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ โควิด – 19 ทำให้การจัดการประชุมเชิง

ปฏิบัติการต้องอยู่ในมาตรการป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด   
6.2 ระยะเวลาในการประชุมมีน้อย 

7. แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีข้อจำกัดหลาย

ด้านตามมาตรการของสาธารณสุข  
8. ภาพการดำเนินงาน / กิจกรรม 
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ชื่อโครงการ   อบรมเชิงปฏิบัติโครงการการบริหารจัดการการใช้งานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ 
       สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา Education Management Support System:AMSS++ 

 

1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร   10,000 บาท  งบประมาณท่ีใช้ไป  95,615  บาท  คงเหลือ  4,385  บาท 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้การทำงานระหว่างสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีการทำงานท่ี 
สอดประสานกันอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

2. เพื่อให้การบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีประสิทธิภาพ และส่งต่อไปสู่ความสำเร็จ     
ตามพันธกิจหลักของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ด้านสิทธิโอกาสทางการศึกษา และด้านคุณภาพผู้เรียน 

3. เพื่อมีระบบงานด้านสิทธิและโอกาส ระบบงานด้านการวัดผลประเมินผล ระบบงานด้านการนิเทศ
ติดตาม และประเมินผล เพิ่มเติมจากด้านบริหารท่ัวไป และด้านบริหารงบประมาณสนับสนุนให้บรรลุพันธกิจ
หลักของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
3. ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

1. การทำงานระหว่างสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาประสานกันอย่างเป็นระบบ                
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

2. การบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีประสิทธิภาพ ประสบความสำเร็จตามพันธกิจหลัก
ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ด้านสิทธิโอกาสทางการศึกษา และด้านคุณภาพผู้เรียน 

3. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มีข้อมูลด้านงานบริหารท่ัวไป งาน
วิชาการ งานแผนงานและงบประมาณ และการบริหารงานบุคคลท่ีเป็นปัจจุบัน 

4. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีระบบการการจัดเก็บ รับ - ส่ง เอกสารสารบรรณ      
อย่างเป็นระบบด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

5. สถานศึกษาในสังกัดสามารถสืบคัน รับ -ส่ง เอกสารทางราชการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ท่ัวถึง
ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย 

6. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มีระบบบริหารจัดการข้อมูลด้าน 
งานบริหารท่ัวไป งานวิชาการ งานแผนงานและงบประมาณ และการบริหารงานบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ 
4. กิจกรรมที่ดำเนินการ / แนวทางและวิธีการดำเนินงาน 

1. ศึกษาวัตถุประสงค์และแนวทางการจัดการอบรม 
2. เสนอผู้บริหารอนุมัติดำเนินการจัดโครงการ 
3. ประสานงานท่ีเกี่ยวข้อง 
4. ดำเนินการจัดฝึกอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 
5. สรุปรายงานผลการดำเนินงานปฏิทินการปฏิบัติงาน 

5. ผลการดำเนินงาน 
     5.1. เชิงปริมาณ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 1 จำนวนท้ังส้ิน 280 คน ประกอบด้วย ธุรการโรงเรียน จำนวน 197 คน รอง ผอ.สพป.
มหาสารคาม เขต 1 จำนวน 3 คน ผู้อำนวยการกลุ่ม จำนวน 10 คน และเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 72 คน 
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     5.2. เชิงคุณภาพ 
1. การทำงานระหว่างสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาประสานกันอย่างเป็นระบบ        

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
2. การบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีประสิทธิภาพ ประสบความสำเร็จตามพันธกิจหลัก

ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ด้านสิทธิโอกาสทางการศึกษา และด้านคุณภาพผู้เรียน 
3. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๑ มีข้อมูลด้านงานบริหารท่ัวไป       

งานวิชาการ งานแผนงานและงบประมาณ และการบริหารงานบุคคลท่ีเป็นปัจจุบัน 
6. ปัญหา / อุปสรรค 

6.1 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ โควิด – 19 ทำให้การจัดการประชุม 
เชิงปฏิบัติการต้องอยู่ในมาตรการป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด   

6.2 ระยะเวลาในการประชุมมีน้อย 
6.3 เป็นการประชุมออนไลน์ทำให้ได้รับข้อมูลการอบรมไม่เต็มท่ี 

7. แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีข้อจำกัด 

หลายด้านตามมาตรการของสาธารณสุข จึงได้มีการเปล่ียนมาจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ 
Google Meet 
8. ภาพการดำเนินงาน / กิจกรรม 
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โครงการ  เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (เขตสุจริต)   
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร    250,000   บาท งบประมาณท่ีใช้ไป    135,325   บาท                           
     คงเหลือ   114,675  บาท 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อพัฒนาบุคลากรสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 และโรงเรียน
เครือข่ายสุจริต ด้านการป้องกัน ปลูกฝังและการสร้างเครือข่าย สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว และ
ผลประโยชน์ส่วนรวมการรับรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและการจัดทำข้อมูล ITA สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
เพื่อต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
 2.2 เพื่อศึกษาดูงานรูปแบบการดำเนินงาน และพัฒนาสู่การเป็นเขตสุจริตต้นแบบ 
 2.3  เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ประยุกต์ 
ใช้หลักทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม 
ในการดำเนินชีวิตและต่อต้านการทุจริต 
3. ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
 3.1 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  มีแนวทางการดำเนินงานและ
พัฒนาสู่ความเป็นเขตสุจริต 

3.2 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 1  
สามารถประยุกต์ใช้หลักทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นใน
คุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิตและต่อต้านการทุจริต 
         3.3 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม 
เขต 1  แสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ ธำรงไว้ซึง่ความเป็นชาติ ศรัทธา ยึดมั่นในศาสนา และเคารพ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
4. กิจกรรมที่ดำเนินการ / แนวทางและวิธีการดำเนินงาน 

  กิจกรรมท่ี 1 
 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบโครงการฯ  เข้ารับการประชุม  ณ  โรงแรมเจริญธานี  
จ.ขอนแก่น 
 2. ประชุมช้ีแจงข้าราชการในสังกัดเพื่อขับเคล่ือนการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 3. ประชุมช้ีแจงและการเตรียมความพร้อมการประเมินการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การจัดทำ
แผนปฏิบัติการ/การวิเคราะห์ความเส่ียง   
 4. กิจกรรมการยกระดับการทำงานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใน
หน่วยงาน 
 กิจกรรมท่ี 2  การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปลูกฝังและการสร้างเครือข่าย  เพื่อให้
บุคลากรเกิดความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริต ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึก  แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์ส่วนรวม โดยจัดประชุมผ่านระบบ  Google Meet โดยเชิญวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช.
ภาค 4 ขอนแก่น และศึกษานิเทศก์ สพป.มหาสารคาม เขต 1   
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 กิจกรรมท่ี 3  สร้างส่ือประชาสัมพันธ์  โดยการจัดทำป้ายพลาสวูด ต่อต้านการทุจริต สำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษายุคใหม่ โปร่งใส ไร้ทุจริต  
 กิจกรรมท่ี 4 การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างกลไกการป้องกันการทุจริต   
 กิจกรรมท่ี 5 สรุปและรายงานผล   
5. ผลการดำเนินงาน 
    5.1. เชิงปริมาณ   
 ผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 1   
 5.2. เชิงคุณภาพ 
 1. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีองค์ความรู้ ทัศนคติ และค่านิยมท่ีถูกต้อง ตามกลยุทธ์
และจุดเน้นการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและ
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา“ป้องกันการทุจริต”(ภายใต้ช่ือเขตสุจริต)  
          2. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีรูปแบบการดําเนินงานเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ “เขตสุจริตต้นแบบ”  
สู่ความยั่งยืน 
          3. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้แสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ ธำรงไว้ซึง่ความ
เป็นชาติ ศรัทธา ยึดมั่นในศาสนา และเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
6. ปัญหา / อุปสรรค 
 การดำเนินงานมีความล่าช้า  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID -19)  โดยเฉพาะกิจกรรมท่ีเป็นการฝึกอบรม ประชุม สัมมนาและการจัดกิจกรรมท่ีมีการรวมตัวของ
คนหมู่มาก  ต้องปฏิบัติตามมาตรการท่ีสาธารณสุขกำหนด   
7. แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 
 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)  มีข้อจำกัด
หลายด้านตามมาตรการของสาธารณสุข  บางกิจกรรมจึงได้มีการเปล่ียนมาจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์   
ผ่านระบบ Google Meet   
8. ภาพการดำเนินงาน / กิจกรรม 
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ประชุมบุคลากรใน สพป.มค.1 ร่วมกันกำหนด นโยบาย เป้าหมายและวิเคราะห์เกณฑ์การประเมิน มอบหมายผู้รับผิดชอบ  
เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
 

 
  

 
 

 
 

การประชุมเชงิปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปลูกฝงัและการสร้างเครือข่าย ผ่านระบบ  Google Meet 

 
 

สร้างสื่อประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริต สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษายุคใหม่ โปร่งใส ไร้ทุจริต 
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โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและนำจุดเน้นเชิงนโยบายสูก่ารปฏิบัติ 
สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา”  

 

1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 69,496 บาท งบประมาณท่ีใช้ไป 68,296 บาท  คงเหลือ 1,200 บาท 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อให้ผู้อำนวยการโรงเรียน มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ใหม่ๆ ในการบริหาร
จัดการสถานศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษาให้ทันกับการเปล่ียนแปลงในปัจจุบัน มีภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงและ
นำจุดเน้นเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติ 
 2.2  เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดมีความรู้  ความ
เข้าใจ และประสบการณ์ใหม่ๆ ในการบริหารจัดการสถานศึกษาในยุคปฏิร ูปการศึกษาให้ทันกับการ
เปล่ียนแปลงในปัจจุบัน และสามารถเป็นผู้นำท่ีดีรับข้อมูล ข่าวสาร การดำเนินงานเพื่อไปสู่การปฏิบัติท่ีถูกต้อง 
          2.3   เพื่อให้ผู ้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดได้รับข้อมูล 
ข่าวสาร  นำไปสู่การปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง 
 

3. ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
    3.1 ผู้อำนวยการโรงเรียน มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ใหม่ๆ ในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษาให้ทันกับการเปล่ียนแปลงในปัจจุบัน มีภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงและนำ
จุดเน้นเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติ 
     3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดมีความรู้ ความเข้าใจ และ
ประสบการณ์ใหม่ๆ ในการบริหารจัดการสถานศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษาให้ทันกับการเปล่ียนแปลงใน
ปัจจุบัน และสามารถเป็นผู้นำท่ีดีรับข้อมูล ข่าวสาร การดำเนินงานเพื่อไปสู่การปฏิบัติท่ีถูกต้อง 
    3.3    ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดได้รับข้อมูล ข่าวสาร  
นำไปสู่การปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง 
 

4. กิจกรรมที่ดำเนินการ / แนวทางและวิธีการดำเนินงาน 
  4.1 ศึกษาวัตถุประสงค์และแนวทางการจัดประชุม และการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
  4.2 เสนอผู้บริหารอนุมัติดำเนินการจัดโครงการ 
  4.3 ประสานงานท่ีเกี่ยวข้อง 
  4.4 ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ   
     4.5 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 
 

5. ผลการดำเนินงาน 
    5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  
          5.1.5  ผอ.สพป. มหาสารคาม เขต 1                       จำนวน                      1 คน 
 5.1.2  รอง ผอ. สพป. มหาสารคาม เขต 1                จำนวน                       3 คน 
    5.1.3  ผู้อำนวยการกลุ่ม  สพป.มหาสารคาม เขต 1      จำนวน              10 คน 
 5.1.4  เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการศึกษาใน สพป.มหาสารคาม เขต 1 จำนวน                    40    คน 
 5.1.5   ผู้อำนวยการโรงเรียน                      จำนวน    196 คน 
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     5.2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  5.2.1  ผู้อำนวยการโรงเรียน มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ใหม่ๆ ในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษาให้ทันกับการเปล่ียนแปลงในปัจจุบัน มี 
 5.2.2  ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดมีความรู้ ความเข้าใจ 
และประสบการณ์ใหม่ๆ ในการบริหารจัดการสถานศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษาให้ทันกับการเปล่ียนแปลงใน
ปัจจุบัน และสามารถเป็นผู้นำท่ีดีรับข้อมูล ข่าวสาร การดำเนินงานเพื่อไปสู่การปฏิบัติท่ีถูกต้อง 
           5.2.3   ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดได้รับข้อมูล ข่าวสาร  
นำไปสู่การปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง 
 

6. ปัญหา / อุปสรรค 
     6.1 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ โควิด – 19 ทำให้การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ต้องอยู่ในมาตรการป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด   
 

7. แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 
    7.1 ผู้เข้าร่วมประชุมต้องสวมหน้ากาก - ล้างมือบ่อย ๆ - เว้นระยะห่าง เพื่อป้องกันการรับเช้ือและแพร่เช้ือ
ให้กับผู้ร่วมประชุม และลดการแพร่ระบาด 
    7.2 ทำให้ต้องมีการจัดการประชุม 2 รุ่น  
 

8. ภาพการดำเนินงาน / กิจกรรม 
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โครงการ ตรวจสอบภายใน เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานภาครัฐ โดยใช้ระบบเครือข่ายและการ
บริหารแบบ มีส่วนร่วม ปีงบประมาณ 2564 

1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  21,000  บาท งบประมาณท่ีใช้ไป   20,190  บาท   คงเหลือ  810  บาท 

2. วัตถุประสงค์ 
   2.1 เพื่อตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน และสามารถ
แก้ไขข้อบกพร่องได้ทันเวลา สนับสนุนการบริหารจัดการ การดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดและหน่วย 
รับตรวจ ให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด  
   2.2 เพื่อพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในและเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน  สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบ ตลอดจนการควบคุมดูแล
ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ และสามารถนำไปปรับใช้หรือประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
   2.3 เพื่อพัฒนากระบวนงานตรวจสอบภายในมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน มีระบบการ
ตรวจสอบภายในและเครือข่ายท่ีเข้มแข็ง มีการแลกเปล่ียนและให้ข้อคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับ
คุณภาพงานตรวจสอบภายใน 
 

3. ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
   3.1 ร้อยละ 52 ของสถานศึกษาในสังกัดท่ีได้รับการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ 
ท่ีกำหนด 
 

4. กิจกรรมที่ดำเนินการ / แนวทางและวิธีการดำเนินงาน 
งานตรวจสอบท่ีบูรณาการร่วมกับตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
    4.1 ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการสนับสนนุค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน  จำนวน 5 
แห่ง ในเรื่องต่อไปนี ้
       - ค่าจัดการเรียนการสอน ได้แก่ เงินอุดหนุนรายหัว และเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน 
       - ค่าหนังสือเรียน 
       - ค่าอุปกรณ์การเรียน 
       - ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
       - ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
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   4.2 ตรวจสอบการใช้จ่ายและหนี้ค้างชำระค่าสาธารณูปโภคของส่วนราชการจัดส่งรายงานในระบบ ARS 
       - ไตรมาสท่ี 4 ภายใน 25 ต.ค.              
       - ไตรมาสท่ี 1 ภายใน 25 ม.ค. 
       - ไตรมาสท่ี 2 ภายใน 25 เม.ย. 
       - ไตรมาสท่ี 3 ภายใน 25 ก.ค. 
     4.3 ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำการปฏิบัติงานแก่สถานศึกษาในสังกัด 
จำนวน 8 แห่ง  
           5.3.1 จัดทำแผนปฏิบัติงาน   
           5.3.2 แจ้งการตรวจให้หน่วยรับตรวจทราบ 
           5.3.3 ดำเนินการตรวจสอบสถานศึกษาในสังกัด ในเรื่องต่อไปนี้ 
                1) การตรวจสอบการเงิน การบัญชี และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
                2) การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
                3) หลักฐานการจ่าย 
                4) การตรวจสอบการดำเนินงาน 
                    4.1) เงินอุดหนุนท่ีได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินโครงการอาหารกลางวัน) 
                    4.2) เงินรายได้สถานศึกษา    
     4.4 รายงานผลการตรวจสอบ 
           1) ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 
           2) สพฐ. จัดส่งในระบบ ARS 
     4.5 ตรวจสอบ ติดตามและประเมินการปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา จำนวน 1 แห่ง ร่วมกับ
คณะทำงานเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เครือข่ายท่ี 12 
             รายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ  

5. ผลการดำเนินงาน 
    5.1. เชิงปริมาณ 
ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน  ครบจำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่  
โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง  โรงเรียนบ้านโนนเกษตร  โรงเรียนบ้านหนองขุน่  โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย และ
โรงเรียนบ้านหนองต่ืน ตรวจสอบการใช้จ่ายและหนี้ค้างชำระค่าสาธารณูปโภคของส่วนราชการ จัดส่งรายงานใน
ระบบ ARS จำนวน 195 โรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ครบ 100% 
และรายงานภายในกำหนดทุกไตรมาส ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำการ
ปฏิบัติงานแก่สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 8 แห่ง 
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   5.2. เชิงคุณภาพ 
             สถานศึกษาในสังกัดและสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ได้รับการตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 

6. ปัญหา / อุปสรรค 
     จากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) อยู่ในพื้นท่ีจังหวัดมหาสารคามท่ีมี
ความเส่ียงสูงจึงได้ปรับเปล่ียนแผนและวีธีการตรวจสอบ ตามรายละเอียดในโครงการฯ และมีบุคลากรหน่วย
ตรวจสอบภายในเป็นผู้ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) จึงไม่สามารถเข้ามาในบริเวณท่ีมีความเส่ียงสูง 
การดำเนินงานจึงไม่เป็นไปตามแผน  ท้ังนี้ ได้รายงานผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 1 ทราบและอนุมัติปรับแผนเรียบร้อยแล้ว 

7. แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 
      ปรับรูปแบบและวิธีการตรวจสอบสอบ จากเดิมออกไปตรวจสอบท่ีหน่วยรับตรวจ แต่เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) จึงได้ปรับวิธีการตรวจสอบให้หน่วยรับ
ตรวจจัดส่งเอกสารท่ีสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  

8. ภาพการดำเนินงาน / กิจกรรม 
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ชื่อโครงการ   พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี 
                  การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 
1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร           200,000        บาท  งบประมาณท่ีใช้ไป       200,000      บาท      
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ใหม่ๆ ในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษาให้ทันกับการเปล่ียนแปลงในปัจจุบัน และสามารถเป็นผู้นำท่ีดี 
 2.2 เพื่อให้ข้าราชการครูในสังกัดได้รับข้อมูล ข่าวสาร การดำเนินงานเพื่อไปสู่การปฏิบัติท่ีถูกต้อง 
 2.3 เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได้รับข้อมูล ข่าวสาร  เพื่อไปสู่การปฏิบัติงาน   
ท่ีถูกต้อง 
3. ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
 3.1 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต  1  ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างท่ัวถึง 
 3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต  1 มีความเข้าใจในการปฏิบัติอย่างถูกต้อง 
 3.3 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต  1  ได้รับทราบกระบวนการพัฒนาทางวิชาชีพครู และสร้างความ
เข้าใจ ความร่วมมืออันดี 
 3.4 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถสนองนโยบายสำคัญ  
เร่งด่วน ของรัฐบาลได้เป็นอย่างดี 
4. กิจกรรมที่ดำเนินการ/แนวทางและวิธีการดำเนินงาน 
 4.1  เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 
    4.2  แต่งต้ังคณะทำงาน 
    4.3  การประชุม 
     4.4  จัดกิจกรรม นิทรรศการ 
     4.4  รายงานผลการประชุม กิจกรรม 
5. ผลการดำเนินงาน 
 5.1 เชิงปริมาณ การขับเคล่ือนการดำเนินงาน ประกอบด้วย 
          5.1.5  ผอ.สพป. มหาสารคาม เขต 1                       จำนวน                      1 คน 
 5.1.2  รอง ผอ. สพป. มหาสารคาม เขต 1                จำนวน                       3 คน 
    5.1.3  ผู้อำนวยการกลุ่ม  สพป.มหาสารคาม เขต 1      จำนวน              10 คน 
 5.1.4  เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการศึกษาใน สพป.มหาสารคาม เขต 1 จำนวน                    40    คน 
 5.1.5   ผู้อำนวยการโรงเรียน                      จำนวน    196 คน 
 
 
 

 
 



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

ส ำนกังำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1  

 

186 
 

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

5.2 เชิงคุณภาพ 
  5.2.1 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต  1  ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างท่ัวถึง 
  5.2.2 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต  1 มีความเข้าใจในการปฏิบัติอย่างถูกต้อง 
  5.2.3 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  1  ได้รับทราบกระบวนการพัฒนาทางวิชาชีพครู และสร้าง
ความเข้าใจ ความร่วมมืออันดี 
  5.2.4 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถสนองนโยบาย
สำคัญ  เร่งด่วน ของรัฐบาลได้เป็นอย่างดี 
6. ปัญหา / อุปสรรค 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ โควิด – 19 ทำให้การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ต้องอยู่ในมาตรการป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด   
7. แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 
     7.1 ผู้เข้าร่วมประชุมต้องสวมหน้ากาก - ล้างมือบ่อย ๆ - เว้นระยะห่าง เพื่อป้องกันการรับเช้ือและ
แพร่เช้ือให้กับผู้ร่วมประชุม และลดการแพร่ระบาด 
     7.2 ทำให้ต้องมีการจัดการประชุม 2 รุ่น  
8. ภาพการดำเนินงาน / กิจกรรม 
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คณะผู้จัดทำ 

ที่ปรึกษา 

นายสมศักดิ์   ภูมิกอง     ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 
นายสมเพชร   มัชปะโม      รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 
นางกัญจนา  สัตตรัตนำพร   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 
นายอดุลย์  จันทร์ฝาง    รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 
ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วยสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 
 
 
ผู้สนับสนนุข้อมูล 
1. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 6. กลุ่มนโยบายและแผน 
2. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   7. หน่วยตรวจสอบภายใน 
3. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา    8. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล (DLICT) 
4. กลุ่มอำนวยการ     9. กลุ่มกฎหมายและคดี  
5. กลุ่มบริหารงานบุคคล     10. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
รวบรวม/เรียบเรียง 

นางธนาจิตต์  พัฒยา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

ปก/รูปเล่ม 

นางสาวสุติพร  วรนาม  พนักงานพิมพ์ดีด 
นายธนารัตน์  สีหริ่ง  ลูกจ้างช่ัวคราว 
นางสาวกุลธิดา  เอี่ยมสอาด ลูกจ้างช่ัวคราว 




