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ค ำนำ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน    
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ทั่วถึง และมีคุณภาพ การปฏิบัติหน้าที่จนบรรลุผลสำเร็จได้
และมีระบบการวางแผนการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาประสานการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน สถานศึกษา และที่สำคัญ คือ การติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาและรายงานผลการ
ดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา เพ่ือนำข้อมูลมาวิเคราะห์ วางแผนการดำเนินงานในปีต่อไป 

 รายงานผลการดำเนินงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 จัดทำขึ้น
เพื่อติดตามการดำเนินของโครงการ กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้
ทราบถึงผลสำเร็จของการดำเนินการ และเป้าหมายที่กำหนด โดยจะได้นำผลการดำเนินการและข้อมูลที่ได้ไป
ใช้ในการวางแผนพัฒนา ปรับปรุง การดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ขอขอบคุณผู้รับผิดชอบโครงการ         
/ ตัวชี้วัด และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการ
ดำเนินงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์เกี่ยวกับการจัดการศึกษาต่อไป 
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สารบัญ 

                หน้า 

คำนำ           ก 
สารบัญ           ข 
สารบัญตาราง          ค 
สารบัญแผนภูมิ          ฅ 
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   ฆ 
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- พันธกิจ         17 
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- กลยุทธ์เชิงนโยบาย        18 
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นโยบายที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ    36 
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คำสั่ง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ที่ 463 / 2562 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
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ตารางที่ 3 จำนวนโรงเรียน จำแนกตามขนาดโรงเรียน ปีการศึกษา 2562   7 
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พระบรมราโชบายด้านการศึกษา 
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 
การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน 

1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
2. มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม 
3. มีงานทำ – มีอาชีพ 
4. เป็นพลเมืองดี 

 
1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
     1) มีความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง 
     2) ยึดมั่นในศาสนา 
     3) มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ 
     4) มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตนเอง 
 
2. มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง – มีคุณธรรม 
    1) รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด – ชอบ / ชั่ว – ดี 
    2) ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบสิ่งที่ดีงาม 
    3) ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว 
    4) ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 
 
3. มีงานทำ – มีอาชีพ 
     1) การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัวหรือ การฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็กและเยาวชนรักงาน   
สู้งาน ทำจนงานสำเร็จ 
     2) การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนทำงานเป็น และมีงานทำ ใน
ที่สุด 
     3) ต้องสนับสนุนผู้สำเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานทำ จนสามารเลี้ยงตัวเองและครอบครัว 
 
4. เป็นพลเมืองดี 
     1) การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน 
     2) ครอบครัว – สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี 
     3) การเป็นพลเมืองดีคือ “ เห็นอะไรที่จะทำเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องทำ” เช่น งานอาสาสมัคร งานบำเพ็ญ
ประโยชน์ งานสาธารณกุศล ให้ทำด้วยความมีน้ำใจ และความเอ้ืออาทร 
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 กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามมินทราธิเบศร ราชวโรดม บรมนาถบพิตร วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” 
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สารจาก 
 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 
 

  สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ได้ขับเคลื ่อนนโยบาย              
สู่การปฏิบัติโดยดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ตามวิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  
บริหารจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน 

  รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เกิดข้ึนจากการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยผลที่เกิดขึ้นมีทั้งเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการส่งเสริม สนับสนุน การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  และเป็นไปตาม พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทร
เทพยวรางกูร ที่มุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน ทั้ง 4 ด้าน เพ่ือพัฒนาเด็กให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข เป็นคนเก่ง ดี มีความสุข ใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคม
แห่งการเปลี่ยนแปลงได้ 
  ในนามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ขอขอบคุณ บุคลากร
และสถานศึกษา ที่ได้ทุ่มเท เสียสละ ตั้งใจปฏิบัติงาน จนนำองค์กรสู่การเป็นเลิศ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะ
ได้รับความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาต่อไป 
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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 ้ไขเพ ิ ่มเติม  
โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2553 และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 อาศัยอำนาจ
ตามความในมาตรา 8 และมาตรา 34 วรรคสอง แห ่งพระราชบ ัญญ ัต ิระเบ ียบบร ิหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และโดยคำแนะนำของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการประชุม  
ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560 และตามคำแนะนำของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
และมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุม ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายใน
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้  

 

“สำนักงานเขต” หมายความว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา 

 

ข้อ 5  ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอำนาจหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอำนาจ
หน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

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

     2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกำกับ ตรวจสอบ ติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

     3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     4. กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     5. ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     6. ประสานระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั ้งทรัพยากรบุคคล เพื ่อส ่งเสริม สนับสนุน             

การจัด และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานศึกษาประกอบการ 
และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

     9. ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
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ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     10. ประสาน ส่งเสริม การดำเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและคณะทำงาน 

ด้านการศึกษา 
     11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน 

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     12. ปฏิบัติหน้าที ่อ ื ่นเกี ่ยวกับกิจการภายในเขตพื ้นที ่การศึกษาที ่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่             

ของหน่วยงานใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
 

  ข้อ 6  ให้แบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้ 
       1. กลุ่มอำนวยการ 
       2. กลุ่มนโยบายและแผน 
       3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
       4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
       5. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
       6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
       7. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
       8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
       9. หนว่ยตรวจสอบภายใน 
       10. กลุ่มกฎหมายและคดี                     
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แผนภูมิที่ 1   โครงสร้างการบริหารจัดการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม 
เขต 1 

ก.ต.ป.น. 

กฎหมายและคดี หน่วยตรวจสอบภายใน 

นิเทศติดตามฯ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ส่งเสริมการจัด

การศึกษา นโยบายและแผน 
บริหารงาน

บุคคล 

บริหารการเงิน 

และสินทรัพย ์

 

อำนวยการ 
ส่งเสริม

การศึกษา
ทางไกลฯ 

สถานศึกษา กรรมการสถานศึกษา 
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ตารางท่ี 1  ข้อมูลพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 

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

 
         10  กลุ่ม 
      196  โรงเรียน 
        

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

 
   (1,737  ห้อง) 
      387  ห้อง 
    1,245  ห้อง 
      105  ห้อง 
 

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

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

4.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  4.1 ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด 
        (1) ผู้บริหาร 
        (2) ครูผู้สอน 
        (3) พนักงานราชการ/ลูกจ้างประจำ ( 16  คน / 58 คน) 
  4.2 ข้าราชการครูและบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
        (1) ผู้บริหาร 
        (2) บุคลากรทางการศึกษา (ศน. 21 คน /38 ค.(2) 37 คน / พนักงาน
ราชการ 3 คน /ลูกจ้างประจำ 6 คน / ลูกจ้างชั่วคราวงบฯ สพฐ. 7 คน ลูกจ้าง
ชั่วคราว งบฯ เขตพ้ืนที่การศึกษา 6 คน) 
 

 
   (1,510  คน) 
       169  คน 
      1,195 คน 
          53 คน 
        (73  คน) 
           5  คน 
         

73  คน 
 

*** ข้อมูล 10 สิงหาคม 2563 
 

 

 

 

6 



7 
 

รายงานผลด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม เขต 1 

ข้อมูลพื้นฐาน 

ตารางท่ี 2 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2563 (ข้อมูล 10 สิงหาคม 2563) 

นักเรียนแยกเป็นระดับ จำนวน (คน) 

ระดับก่อนประถม 4,331 

ระดับประถม 16,961 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1,507 

รวม 22,799 

 

ตารางท่ี 3 จำนวนโรงเรียน จำแนกตามขนาดโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 

ขนาดโรงเรียน จำนวนนักเรียน (คน) จำนวน (โรง) 

ขนาดที่ 1 ตั้งแต่ 1 -120 คน 146 

ขนาดที่ 2 ตั้งแต่ 121-600 คน 46 

ขนาดที่ 3 ตั้งแต่ 601-1,500คน 2 

ขนาดที่ 4 1,501 คนขึ้นไป 2 
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การบริหารจัดการด้านวิชาการ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ได้มีการกระจายอำนาจการบริหาร
จัดการไปยังสถานศึกษา โดยการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา จำนวน 20 ศูนย์ ในการบริหารจัด
การศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 

ตารางท่ี 4 จำนวนโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ที ่ 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 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองจิกกำพ้ี 11 
19 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโนนแดงหนองคูขาด 13 
20 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาลุ่มน้ำเสียว 10 

รวม 196 
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45.69 46.94 46.32
48.77

54.34
51.56

38.96

54.56

46.76

คณิตศาสตร์ ภาษาไทย เฉลี่ยรวม2ด้าน

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

ด้านคุณภาพ 
ตารางท่ี 5  ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (Nation Test : NT)                          

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 
 

ชั้น ปีการศึกษา คณิตศาสตร ์ ภาษาไทย เฉลี่ยรวม2ด้าน 

 2562 45.69 46.94 46.32 

ป.3 2561 48.77 54.34 51.56 

  2560 38.96 54.56 46.76 
 

 

แผนภูมิที่ 2 ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (Nation Test : NT)                    
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
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รายงานผลด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม เขต 1 

ตารางท่ี 6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  
             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 
 

กลุ่มสาระ 

  

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ปี 2561 ปี 2562 

1. ภาษาไทย 56.73 48.69 
2. ภาษาอังกฤษ 35.12 29.61 
3. คณิตศาสตร์ 35.73 30.96 
4. วิทยาศาสตร์ 39.15 33.32 

เฉลี่ยรวม 41.68 35.65 

 
 
 
แผนภูมิที่ 3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
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รายงานผลด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม เขต 1 

ตารางท่ี 7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  
             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 
 

กลุ่มสาระ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ปี 2561 ปี 2562 ผลต่าง 

ภาษาไทย 51.79 52.98 1.19 
ภาษาอังกฤษ 26.68 28.51 1.83 
คณิตศาสตร์ 26.69 21.71 -4.98 
วิทยาศาสตร์ 34.07 29.36 -4.71 

เฉลี่ยรวม 34.81 33.14 -1.67 
 

แผนภูมิที่ 4 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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รายงานผลดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  

 ส่วนที่ 2  

การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 

1. วิสัยทัศน์ 

“สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 1 บริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่าง
มีคุณภาพและได้มาตรฐานโดยสร้างคุณภาพทุนมนุษย์สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน” 

2. พันธกิจ 
   1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
   3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
   4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง

และเท่าเทียม 
   5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
   6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(Sustainable Development Goals: SDGs) 
   7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล 

(Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 
 

3. เป้าหมาย 

   1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดี ของชาติ      
มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์     
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 

   2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอ่ืน ๆ ได้รับ
การพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ  

   3. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะตาม
หลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงพา
ตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี (Global Citizen)   พร้อมก้าวสู่สากล
นำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

   4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม 
และมีคุณภาพ 

   5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ตามจรรยาบรรณ และ
มาตรฐานวิชาชีพ 

6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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รายงานผลดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  

7. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกำกับ ติดตาม 
ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

 

4. นโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 

   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  ได้กำหนดนโยบายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต    
เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580    
แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และมุ่งสู่Thailand 4.0 
ดังนี้ 

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

        ที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

5. มาตรการและแนวดำเนินการ 

1. นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 

บทนำ 

            นโยบายด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษย์และของชาติเป็นการจัดการศึกษาเพ่ือมุ่งเน้น
การพัฒนาผู้เรียนทุกคน ให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลก
ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม  มีคุณธรรมอัตลักษณ์มีจิตสาธารณะมีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ ์อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม เป็นผู้เรียนที่มีความพร้อมสามารถ
รับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การ
คุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น ควบคู่ไปกับป้องกันและ
แก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และเน้นการจัดการศึกษาให้เหมาะสม สอดคล้องกับบริบท
ของพ้ืนฐาน สภาพทางภูมิศาสตร์ ด้านเศษฐกิจ และสังคม ซึ่งมีความแตกต่างทางด้านสังคม เช่น กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และ
กลุ่มผู้พิการ เป็นต้น เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่  ได้รับการบริการด้าน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ เป็นต้น 
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1.1.1 เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2. ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ          

มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคม
โดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
                3. ผูเ้รียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม        
ทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิต    และทรัพย์สิน 
การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 

1.1.2 ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ 

ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง  

มีหลักคิดท่ีถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม 
อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสารับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวมซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม 
โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

3.ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้า
มนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 

4.จำนวนสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ     
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีกำหนด 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.จำนวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดี 
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

1.1.3 มาตรการและแนวทางการดำเนินการ 

1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี เป็นมาตรการในการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม           

มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน และสังคมและ
ประเทศชาติซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ ์อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 
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  1.1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตาม
มาตรการที่กำหนด 
  1.2 สถานศึกษา 

(1) พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามท่ีกำหนด 

(2) จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักใน
สถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์  ทรงเป็นประมุขมีทัศนคติที่ดีต่อ
บ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมมีค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสารับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติซื่อสัตย์ สุจริต 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

(3).พัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง 
ที่มีผลกระทบต่อความม่ันคงของประเทศเป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถในการรับมือกับภัย
คุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง เช่น ภัยจากยาเสพติด ภัยจากความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีอยู่
ในปัจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 

  2.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตาม
มาตรการที่กำหนด 
  2.2 สถานศึกษา 

(1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน 
การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ตลอดจนรู้จักวิธีการป้องกัน 
และแก้ไขหากได้รับผลกระทบจากภัยดังกล่าว 

(2) มีมาตรการและแนวทางการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน 
(3) จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้มีความม่ันคงปลอดภัย 
(4) มีระบบการดูแล ติดตาม และช่วยเหลือผู้เรียน ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ  ได้รับคำปรึกษา

ชี้แนะและความช่วยเหลืออย่างทันการณ์ ทันเวลา รวมทั้งการอบรมบ่มนิสัย 
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นโยบายที่ 2  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

       บทนำ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ให้ความสำคัญกับศักยภาพและคุณภาพ          
ของทรัพยากรมนุษย์เป็นสำคัญ เนื่องจาก “ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญ ในการยกระดับการพัฒนา
ประเทศในทุกมิติไปสู่เป้าหมายการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศ” 
ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียน ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ดำเนินการให้สอดคล้องกัน โดยเน้นปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา ให้เป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเชิงสมรรถนะรายบุคคล ตามความสนใจ และความถนัด 
อย่างเต็มศักยภาพ มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีความเป็นเลิศด้านทักษะ
สื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาที่  มีทักษะความรู้ด้านดิจิทัล (Digital Literacy) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย    
ที่มีทักษะวิชาชีพชั้นสูง เป็นนักคิด เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร เป็นผู้ประกอบการ เป็นเกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืน 
ๆ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ภายใต้
สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม และมีความสามารถในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิต
อย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

1.1.1 เป้าประสงค์ 
  1. ผู้เรียนทุกระดับให้มีความเป็นเลิศ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
  2. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ นำไปสู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพ เป็นนักคิด     

เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร 
  3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 

1.1.2 ตัวช้ีวัด 
   1. จำนวนผูเ้รียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นใน

ศตวรรษท่ี 21  
 2. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading 

Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific 
Literacy)ตามแนวทางการประเมิน PISA 

 3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 

1.1.3 มาตรการและแนวทางการดำเนินการ 
        พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ นำไปสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการตามความสามารถ ความสนใจ 

มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้ 
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1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
1.1 ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดแวว และรวบรวมเครื่องมือวัดแววจากหน่วยงานต่าง ๆ 

ที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 
1.2 ส่งเสริมสนับสนุน ให้สถานศึกษาศึกษา ดำเนินการวัดแววความถนัดทางการเรียนของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียนค้นหาตนเอง นำไปสู่การพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะพัฒนาต่อยอดไปสู่ความเป็นเลิศด้านทักษะอาชีพที่ตรงตามความต้องการและความถนัด
ของผู้เรียน 

1.3 ศึกษา วิเคราะห์ความเหมาะสมของวิธีและกระบวนการงบประมาณ ตั้งแต่จำนวนงบประมาณใน
การสนับสนุนสถานศึกษาและผู้เรียนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม วิธีการจัดสรร วิธีการด้านระบบบัญชี การเบิกจ่าย 
และการติดตาม ตรวจสอบ เป็นต้นเพ่ือกระจายอำนาจให้สถานศึกษามีความเป็นอิสระ  ในการจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ 

1.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ สถานศึกษาจัดทำแผนงานโครงการและกิจกรรม เพิ่มศักยภาพผู้เรียนตามความ
ถนัด ความสนใจ และความต้องการพัฒนา ทั้งด้านวิชาการ ด้านอาชีพ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตั้งแต่ระดับ
สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา จังหวัด ภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 

1.5 กำกับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2. สถานศึกษา 
2.1 ดำเนินการวัดแววผู้เรียน และพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพ และความถนัดโดย

จัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เช่น การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอนหรือ
บันได 5 ขั้น (Independent Study : IS) การเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา (Science 
Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education) เป็นต้นโดยส่งเสริมให้ครูจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนเรียนรู้ดว้ยตนเองผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) 

2.2 ปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ
ตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผู้เรียน และจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาสุขพลานามัย ให้เป็นคนที่สมบูรณ์
แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ 

2.3  สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็น
เลิศทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตามศักยภาพ 

2.4 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาเพ่ือปรับเปลี่ยนกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยเน้นการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามความต้องการ และความถนัดของ
ผู้เรียน 

2.5 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศในทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษา    
ที่ 3 เพ่ิมเติมอย่างน้อย 1 ภาษา 

2.6 ปรับเปลี่ยนวิธีการวัด ประเมินผลการเรียนของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นการวัดประเมินตามสมรรถนะ
รายบุคคล โดยการจัดให้มีการวัดประเมินจากส่วนกลางในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

2.7 สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
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นโยบายที่ 3  ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 

       บทนำ 
นโยบายด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เริ่ม

ตั้งแต่ประชากรวัยเรียนทุกช่วงวัย ตลอดจนการพัฒนา คร ูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ 

พัฒนาประชากรวัยเรียนทุกคน ทุกช่วงวัย ตั้งแต่ช่วงปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาผู้เรียนที่มี
ความต้องการดูแลเป็นพิเศษ  ให้มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย  จิตใจ อารมณ ์สังคม และสติปัญญา  มีศักยภาพ    

มีทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงิน  

ที่เหมาะสม สามารถดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนอง  ต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21  มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้เรียนสามารถกำกับการเรียนรู้
ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่องแม้จะออกจากระบบการศึกษาแล้ว รวมถึงความตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์
ที่หลากหลายและการพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษของพหุปัญญา แต่ละประเภท เสริมสร้างให้ผู้เรียนมี
ลักษณะนิสัย มีความรักในสุขภาพและพลานามัย และพัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาเพ่ือการอาชีพ   

ครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง  
มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องตระหนักถึงความสำคัญในอาชีพ
และหน้าที่ของตน โดย ครูต้องมีจิตวิญญาณ ของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง และเป็นต้นแบบ
ด้านคุณธรรมและจริยธรรมพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียน เปลี่ยนโฉม
บทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือ ผู้อำนวยการการเรียนรู้ทำ
หน้าที่กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะนำวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรมและสร้าง
นวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน และมีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
 

1.1.1 เป้าประสงค์ 
1. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการพัฒนาที่สอดคล้องกับแนวโน้ม

การพัฒนาของประเทศ 
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถที่สอดคล้องกับ

ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็น 
พหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิต ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและนำไปปฏิบัติได้ 

3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
4. ผู ้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื ่อมโยงสู ่อาชีพและการมีงานทำมีทักษะอาชีพ            

ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ   
5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ

ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
6. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือ

ผู้อำนวยการการเรียนรู้ 
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7. ครู มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม และ
จริยธรรม 

  ตัวช้ีวัด 
1. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C)  
2.ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ 

(NT) ผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด 
3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่า

ร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
4. ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีทักษะการเรียนรู้ที่

เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ ตามความถนัด และความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได ้

5. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพ้ืนฐานในการดำรงชีวิต สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข    
มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 

6. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่าง
มีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

7. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้
หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้ 

          มาตรการและแนวทางการดำเนินการ 

                   พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา  เป็นมาตรการสนับสนุนให้มีการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางให้เป็น
หลักสูตรเชิงสมรรถนะ สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เอ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล
อย่างเหมาะสมทุกด้าน   ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ ์สังคม และสติปัญญา   มีทักษะสื่อสารภาษาไทย   

       มีแนวทางดำเนินการดังนี้ 

       1.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(1) พัฒนาหลักสูตรทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน (ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 

และสติปัญญา) สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
(2) ส่งเสริมให้ครูปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” อำนวยการการเรียนรู้ 

ผู้ให้คำปรึกษาหรือให้ข้อเสนอแนะการเรียนรู้ และปรับระบบการวัดประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตร 
    1.2 สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง เน้นการพัฒนาผู้เรียน

เป็นรายบุคคล (หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) และปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน
และบริบทของพ้ืนที ่
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2. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผู้เรียน 
   2.1 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียนระดับปฐมวัย 
          เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาเหมาะสมกับวัยในทุกด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม 

และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะสื่อสารภาษาไทย และมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด) และทักษะ ด้านดิจิทัล 

พร้อมที่จะได้รับการพัฒนาในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น  โดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้ 
             2.1.1  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(1) จัดทำเครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย และประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยปีเว้น
ปี สรุปและรายงานผลต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(2) ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษาเพ่ือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
และดำเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรปฐมวัย รวมทั้งผู้ปกครอง ให้มี
ความรู้ความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 

(3) สนับสนุนให้สถานศึกษามีครูหรือครูผู้ช่วยด้านปฐมวัยตามมาตรฐานที่กำหนด 

(4) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดการศึกษาปฐมวัย  แนวคิด ทฤษฎี และองค์ความรู้ใหม่ ๆ 
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย เพื่อบริการแก่โรงเรียนและผู้สนใจ   

(5) กำกับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา รวมทั้งสรุปและรายงานผลการ
ดำเนินงานต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

2.1.2 สถานศึกษา 

(1) จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยในรูปแบบที่หลากหลาย จัดสภาพแวดล้อม  ทั้งในและ
นอกห้องเรียนให้เอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้ 

(2) จัดการเรียนรู้ สร้างประสบการณ์ เน้นการเรียนเป็นเล่น เรียนรู้อย่างมีความสุข 

(3) ปรับปรุงอาคารสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก สนามเด็กเล่นให้ได้มาตรฐาน        
มีความปลอดภัย สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

(4) จัดหาสื่อ อุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพเหมาะสม มีมาตรฐาน และความปลอดภัย 

(5) อภิบาลเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาวะที่ดี ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ 

(6) สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย เพ่ือการ  มีส่วนร่วม
และการสนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษา 

(7) สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

 
2.2 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนระดับประถมศึกษา 

        ผู้เรียนระดับประถมศึกษาได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ ์สังคม และสติปัญญา 

มีวินัย มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  โดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้ 
2.2.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 (1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการ ที่สมวัยใน
ทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้มีคุณลักษณะ   
     - เป็นไปตามหลักสูตร  
   - มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
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   - มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำสอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ   
   - มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
   - มีความรู้ความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ    
   - มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน  มีทักษะ
สื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 

        (2) จัดทำเครื่องมือประเมินความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 และดำเนินการประเมิน รวมทั้งประสานการดำเนินงานเพ่ือทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ     
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือเป็นฐานการพัฒนานักเรียน         
ทุกระดับชั้น 

 (3)  ส่งเสริม สนับสนุนให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือ
การวางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้ 

 (4) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษา เพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตาม
สมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ 

 (5) ดำเนินการติดตาม และตรวจสอบให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วนถูกต้อง
ตามหลักโภชนาการ     

 (6) กำกับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา ในการจัดการศึกษาภาพรวม รวมทั้ง
สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

 
2.2.2 สถานศึกษา 

       (1) จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
       (2) จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และระบบความคิด ใน

ลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น 

           - ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งคำถาม 
        - ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

           - ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา 
           - ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ 
           - ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผล  และการหาความสัมพันธ์ 
       (3) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด 
และความสนใจรวมถึงกิจกรรมการแนะแนวทั้งด้านศึกษาต่อและด้านอาชีพ เป็นการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้ การ 
วางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้ 
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   (4) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานในการ 
ดำรงชีวิต มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข  
   (5) จัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and Emotional 
Learning :SEL) 
   (6) จัดการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding)  
   (7) ดำเนินการให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วนถูกต้องตามหลัก 
โภชนาการ เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบและวินัยการคลัง  
   (8) สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 
                     2.3 การพฒันาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา 

   ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจอารมณ์สังคม และ
สติปัญญา มีวินัย มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21 มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์มีทักษะด้านภาษาไทยเพื่อ
ใช้ในการ เรียนรู้มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่3 มีความสามารถ ในการใช้เทคโนโลยีได้รับการพัฒนาทักษะ
การ เรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ นำไปสู่การมีทักษะอาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ    
มีความ ยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม มีทักษะพ้ืนฐาน     
ในการดำรงชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข โดยมีแนวทางดำเนินการดังน    
    2.3.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
   (1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการ     
ที่สมวัยในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญามีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถ 
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรมให้มีคุณลักษณะ           
    - เป็นไปตามหลักสูตร   
          - มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
          - มีทักษะทางด้านภาษาไทย มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3         
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ   
           - มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
          - มีความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัล เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
           - มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ ในการเรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน 
มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3      
   (2) ประสานการดำเนินงานเพื่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) และ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือเป็นฐานการพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น  

(3) ส่งเสริม สนับสนุนสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนา 
ผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจรวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้     
เพ่ือการวางแผนชีวิตและ วางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได    
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(4) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตาม 
สมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ  

(5) จัดทำแผนงานโครง การและกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะด้าน 
วิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคตรวมทั้งจัดกิจกรรม 
กีฬา การออกกำลังกาย และสนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ 
ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ    

       (6) กำกับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา         
 2.3.2 สถานศึกษา    
  (1) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง   

(Active Learning)   
  (2) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น 

(Independent Study : IS) 
  (3) ส่งเสริม สนับสนุนครูให้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้ และ

ระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) 
        - ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งคำถาม 

     - ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
     - ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา 
     - ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ 
     - ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์ 

  (4) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นัก
ปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคตรวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออกกำลังกาย และ
สนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้ง
ด้านร่างกายและจิตใจ เมื่อถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถวางแผนการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพได้ตาม
ความถนัด ความต้องการ และความสนใจของตนเอง 

  (5  ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม ) (Social and Emotional 
Learning  :SEL) 

  (6) สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
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2.4 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ 
   เป็นการจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ในรูปแบบ
ที่หลากหลาย เหมาะสมกับบริบท และความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล โดยแนวทางการดำเนินการ 
    (1) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา รวมทั้งการพัฒนา
หลักสูตร และสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสในรูปแบบที่หลากหลายเหมาะสม
กับบริบท และความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล 
   (2) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งเสริม สนับสนุนการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม 
(Early Intervention : EI)  
   (3) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสนับสนุนทรัพยากร ด้านการศึกษาที่เหมาะสม 
   (4) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งเสริมให้สถานศึกษานำระบบเทคโนโลยีดิจิทัล     
(Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการ การให้บริการ และการเรียนรู้ 
   (5) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะ ประสบการณ์ มีเจตคติท่ีดีต่อการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส 
     (6) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้บริการเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ และ
บริการ  
   (7) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสนับสนุนการพัฒนาภาคีเครือข่าย (Education 
Partnership) ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส 
 

3. นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้สนับสนุนการเรียนรู ้ให้แก่ผู ้เรียน ทุกระดับ         
การจัดการศึกษา 

             เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนาวิธีการ
เรียนรู้ของตนเอง ตามความต้องการ และความถนัด ของผู้เรียนสามารถสร้างสังคมฐานความรู้ (Knowledge -Based 
Society) ของตนเอง เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตโดยแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 
              3.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

        (1) จัดหา พัฒนาข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ หนังสือแบบเรียน     
ในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค(Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กำหนด 

        (2) พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform)  เพ่ือ
ตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

        (3) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital device) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
เข้าถึงองค์ความรู้ และการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล อย่างเหมาะสมตามวัย 

        (4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนเรียนรู้
ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล  
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              3.2 สถานศึกษา 
 

      (1) ประยุกต์ใช้ข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ หนังสือแบบเรียน
ในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กำหนด 

      (2) จัดการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพ่ือตอบสนองต่อการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

       (3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน การเรียนรู้ผ่าน
ระบบดิจิทัล 

4. การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
                   การพัฒนาคุณภาพครูจึงต้องดำเนินการตั้งแต่การผลิตและการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง โดย
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องร่วมมือกับสถาบันการผลิตครูในการผลิตและพัฒนาครูให้เป็นไปตามเป้าประสงค์    
มีการดึงดูดคัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพมีระบบการพัฒนา ศักยภาพ   และสมรรถนะครูอย่าง
ต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ การสนับสนุนสื่อการสอน และสร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความ เชี่ยวชาญด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็น
ระบบ และประเมินครูจากการวัดผลงานการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง 

            4.1 การผลิตครูที่มีคุณภาพ 
          การผลิตครูที่มีคุณภาพ เป็นมาตรการการสร้างความร่วมมือกับสถาบันการผลิตครู ให้ผลิต  

ครูที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง และเป็นต้นแบบด้านคุณธรรม และจริยธรรม  
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 

        (1) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสร้างความร่วมมือกับสถาบันการผลิตครู วิเคราะห์ความ 
ขาดแคลน ความต้องการครูของสถานศึกษา 

        (2) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาร่วมมือกับสถาบันการผลิตครูวางแผนวิเคราะห์หลักสูตร 
ให้สอดคล้องกับแผนความต้องการ 

        (3) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา                  
ที่มีทัศนคติท่ีดีต่ออาชีพครูเข้ารับการศึกษากับสถาบันการผลิตครู 

        (4) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาติดตาม และประเมินผล การผลิตครูอย่างเป็นระบบ 
 

           4.2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                   การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นมาตรการที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้อง
ดำเนินการเพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึงความสำคัญในอาชีพและหน้าที่ของตน โดยพัฒนาให้เป็น
ครู เป็นครูยุคใหม่ ปรับบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือ “ผู้อำนวยการการเรียนรู้” ปรับวิธีสอน ให้เด็ก
สามารถแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทำกิจกรรมในชั้นเรียน ทำหน้าที่กระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจ แนะนำ
วิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรมและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีบทบาทเป็น
นักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน  โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 

          (1) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ครู ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจำเป็น
ในการพัฒนาตนเอง (Need Assessment) เพ่ือวางแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร 
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      (2) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดให้มีหลักสูตรและกรอบแนวทางในการพัฒนาครู                   
ที่เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 

      (3) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา 
หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ จัดทำหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ตรงตามความต้องการและความขาด
แคลน 

      (4) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาวางแผนและเข้ารับ
การพัฒนาตามหลักสูตรที่กำหนดที่เชื่อมโยงความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 

      (5) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในรูปแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) 

      (6) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้
ทักษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy)การสอนดิจิทัล (Digital Pedagogy) ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะ
สื่อสารภาษาท่ี 3 สอดคล้องกับภารกิจและหน้าที่ของตน 

      (7) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริมพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูที่สอน
ภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (Common European Framework of Reference for 
Languages: CEFR) ตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 

      (8) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งเสริมและพัฒนาครูให้สามารถออกแบบการเรียนรู้ การ
จัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการวัดประเมินผลที่เน้นทักษะการคิดข้ันสูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรม
การปฏิบัติจริง (Active Learning) 

     (9) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้
สำหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่าง (Differentiated Instruction) 

     (10) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะ  ในการสร้าง
เครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) 

     (11) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งเสริมและพัฒนาครู ให้มีความรู้ความสามารถจัดการเรียนรู้
ในโรงเรียนขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     (12) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่มี
ความต้องการจำเป็นพิเศษ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ 

    (13) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนา
ตนเองผ่านระบบ Online และแบบ Face - to - Face Training 

    (14) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปรับปรุงระบบตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพ
และประเมินประสิทธิผลครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความมุ่งหมาย และหลักการจัดการศึกษา
ข้อกำหนดด้านคุณภาพ และแผนการศึกษาแห่งชาติ 

    (15) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือ
ในการบริหารจัดการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ตั้งแต่การจัดทำฐานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จนถึงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาโดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 

    1) พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูผ่านระบบดิจิทัล เพ่ือใช้ในการพัฒนาผู้บริหารครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ 
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    2) พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) ในสาขาที่ขาดแคลน เช่น การพัฒนา
ทักษะการคิดข้ันสูง การจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และผู้เรียนที่มีความแตกต่าง      
เป็นต้น 

    3)  ส่งเสริม สนับสนุน ใหผู้้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องผ่านระบบดิจิทัล 

    4) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลระบบบริหารจัดการผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา   
ทุกประเภททั้งระบบ 

    5) พัฒนาครูให้มีความชำนาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) 
 

นโยบายที่ 4   ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ 
                  มีมาตรฐาน และการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

        บทนำ 
        นโยบายการสร้างโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน 

และการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เน้นการสร้างโอกาสให้เด็กวัยเรียน และผู้เรียนทุกคนเข้าถึงบริการการศึกษา
ที่มีคุณภาพที่เป็นมาตรฐานเสมอกัน ไม่ว่าผู้เรียนจะยาก ดี มี จน จะอยู่ในพ้ืนที่ใดของประเทศอยู่ในชุมชนเมือง พ้ืนที่
ห่างไกลทุรกันดาร หรือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของประเทศ 
โดยสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals for 
Sustainable Development)สร้างกลไกความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ  ในทุกระดับตั้งแต่ระดับองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นหรือตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และส่วนกลาง สร้างมาตรฐานสถานศึกษาตามบริบท  
ของพ้ืนที่ จัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพ่ือสนับสนุนให้เด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพ้ืนที่
ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีตั้งของสถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุน
ทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืนเป็นพิเศษให้เหมาะสม 
สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นในการจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และจัดสรร
งบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และงบลงทุนให้สถานศึกษาตามความจำเป็น ตลอดจนนำเทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมถึงพัฒนาระบบการติดตามสนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสร้างหลักประกัน
สิทธิการได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพของประชาชน 

เป้าประสงค์ 
  1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals for 
Sustainable Development) 

2. สถานศึกษากับองค์กรปกครองท้องถิ่นภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ร่วมมือ
ในการจัดการศึกษา 

3. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนที ่
4. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้อง 

กับสภาพข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีตั้งของสถานศึกษา 
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5. งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายและงบลงทุนแก่สถานศึกษาอย่างเหมาะสมเพื่อให้ สถานศึกษา
บริหารงานจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

6. นำเทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าถึงบริการด้าน
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสร้างหลักประกันสิทธิการได้รับการศึกษาท่ี
มีคุณภาพของประชาชน 

ตัวช้ีวัด 
    1. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน 

 2. ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับ
สภาพข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีตั้งของสถานศึกษา 
และความต้องการจำเป็นพิเศษสำหรับผู้พิการ 

 3. ผ ู ้ เร ียนได ้ร ับการสนับสนุน ว ัสด ุ อ ุปกรณ์ และอุปกรณ์ด ิจ ิท ัล ( Digital Device ) 
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ 

4. ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

5. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภท ขนาด 
และพ้ืนที ่

 6. สถานศึกษานำเทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. สถานศ ึกษาม ีระบบการด ูแลช ่วยเหล ือและค ุ ้มครองน ักเร ียนและการแนะแนว 
ที่มีประสิทธิภาพ 

8. สถานศึกษาท่ีมีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนำมาใช้ในการวางแผนจัดการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรการและแนวทางการดำเนินการ 
1.  สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัด

การศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
  โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 
  1.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
         (1) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ตลอดจนการกำกับ ติดตาม และประเมินผล 

(2) จัดทำฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน เพ่ือเก็บรวบรวม เชื่อมโยงข้อมูล  
ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือวางแผนการจัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
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  1.2 สถานศึกษา 

(1) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นท่ี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน วางแผนการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่รับผิดชอบ 

(2) ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับพ้ืนที่ 
จัดทำแผนการรับนักเรียนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 

(3) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นท่ี จัดทำสำมะโนประชากรวัยเรียน (อายุ 0-6 ปี) เพ่ือในไป
ใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา 

(4) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นท่ี ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนได้เข้าถึงบริการการ
เรียนรู้ได้อย่างทั่วถึงครบถ้วน 

(5) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ ชุมชน ภาคเอกชน และทุกภาคส่วนบริหารจัดการ
ทรัพยากรในชุมชนให้สามารถใช้ร่วมกับได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(6) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ จัดอาหาร อาหารเสริม(นม) ให้ผู้เรียนอย่างเพียงพอ 
มีคุณภาพ 

(7) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ สนับสนุนให้ผู้เรียนที่อยู่ห่างไกลได้เดินทางไปเรียน
อย่างปลอดภัยทั้งไปและกลับ 

2. การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับและทุกประเภท ให้มีคุณภาพ และมาตรฐาน     
ตามบริบทของพ้ืนที่   โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 

(1) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาจัดทำมาตรฐานสถานศึกษา ให้มีคุณภาพ    
ในด้านต่าง ๆ เช่น 1) มาตรฐานด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก 2) มาตรฐานด้านครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 3) มาตรฐานด้านระบบความปลอดภัยของสถานศึกษา 4) มาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล Digital 
Technology เป็นต้น การกำหนดมาตรฐานสถานศึกษาด้านต่าง ๆ ดังกล่าวให้พิจารณาตามบริบทของสภาพทาง
ภูมิศาสตร์ ประเภทและขนาดของสถานศึกษา เป็นสำคัญ 

(2) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสถานศึกษาระดับตำบล ระดับ
อำเภอ ระดับจังหวัด โรงเรียนขนาดเล็ก และสถานศึกษาประเภทอ่ืน ให้มีคุณภาพ และตามมาตรฐานที่กำหนดโดย
เน้นสถานศึกษาระดับตำบล โรงเรียนขนาดเล็กในพ้ืนที่ห่างไกล และโรงเรียนขนาดเล็กตามโครงการพิเศษ  

(3) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งเสริม สนับสนุน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการ 
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินสถานศึกษาในทุกมิติ 

3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียนทุกกลุ่ม และสถานศึกษาทุกประเภทอย่างเหมาะสม         
และเพียงพอ 

  เป็นมาตรการเพ่ือการลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงการบริการการศึกษาที่มี
คุณภาพ โดยการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพ่ือให้เด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา อย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพ้ืนที่
ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีตั้งของสถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ือช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุน
ทรัพย์ จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอื่นเป็นพิเศษให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจำเป็นใน
การจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 

และงบลงทุนให้สถานศึกษาอย่างเหมาะสม และเพียงพอ  โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 
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(1) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาศึกษา วิเคราะห์ ความเหมาะสมของงบประมาณ             
ในการสนับสนุนให้กับผู้เรียน และสถานศึกษา อย่างเหมาะสม และเพียงพอ สอดคล้องกับสถานภาพและพ้ืนที่ 

(2) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทำแผนงบประมาณ
การศึกษาอย่างอิสระ โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ประกอบการจัดทำแผนงบประมาณก่อนเสนอ
หน่วยงานต้นสังกัด 

(3) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาค           
ทางการศึกษา เพื่อจัดสรรงบประมาณให้เด็กวัยเรียนกลุ่มขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
และความเสมอภาค 

(4) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สนับสนุนกระบวนการจัดทำแผนงบประมาณ             
และติดตาม กำกับการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส 

 
4. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ  

ของผู้เรียน โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 
         (1) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบโครงข่ายสื่อสาร
โทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูง 

      (2) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) แก่ผู้เรียน 

(3) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้
เป็นห้องเรียนที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Technology) ในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 

(4) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) สำหรับ
ผู้เรียนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาอย่างเหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการ
เรียนรู้ของตนเองนำไปสู่การสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  ตลอดชีวิต 

(5) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) และ
พัฒนาการสอนทักษะดิจิทัล (Digital Pedagogy) สำหรับครูอย่างเหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือ  ในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(6) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีการเรียนการ
สอนทางไกล เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (Distance learning Technology  : DLT) 
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นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

บทนำ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้น้อมนำ ศาสตร์
ของพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยยึดหลัก 3 ประการคือ “ความมีเหตุผล การมภีูมิคุ้มกัน และความพอประมาณ” 

เป็นหลักในการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติควบคู่กับการนำเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 เป้าหมาย มาเป็นกรอบ
แนวคิดท่ีจะผลักดันดำเนินการเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ 

สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือ ระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่าง     

บูรณาการ โดยมีวิสัยทัศน์เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประเทศพัฒนาแล้วมีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดในอาเซียน 
“ภายในปี พ.ศ. 2580” ดังนั้น นโยบายด้านการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   เพ่ือรองรับวิสัยทัศน์ดังกล่าว จึงได้น้อมนำ
ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 เป้าหมาย มาเป็นหลัก   

ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับ
หลักการดังกล่าว บนพื้นฐานความเชื่อในการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต 

โดยให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน ไม่ให้มากหรือน้อยจนเกินไป อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไป
อย่างแท้จริง 

เป้าประสงค์ 
1. สถานศึกษา นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ การสร้างจิตสำนึกด้านการผลิต และบริโภค   

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
2. สถานศึกษาสามารถนำเทคโนโลยีมาจัดทำระบบสารสนเทศการเก็บข้อมูลด้านความรู้ เรื่อง ฉลาก

สีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียนตามแนวทาง Thailand 4.0  
3. สถานศึกษามีการจัดทำนโยบายจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์การผลิต และบริโภค 

สู่การลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนคาร์บอนต่ำ  
5. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเป็น 

หน่วยงานต้นแบบสำนักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) เพ่ือให้มีบริบทที่เป็นแบบอย่างเอ้ือหรือสนับสนุนการเรียนรู้ 
ของนักเรียนและชุมชน  

6. สถานศึกษาในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 จำนวน 197 
โรงเรียน มีนโยบายส่งเสริมความรู้และสร้างจิตสำนึกและจัดการเรียนรู้การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

7. สถานศึกษาต้นแบบนำขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ จำนวน 20 โรงเรียน  
8. มีสถานศึกษานวัตกรรมต้นแบบในการนำ 3RS มาประยุกต์ใช้ในการผลิตและบริโภค ที่เป็นมิตร  

กับสิ่งแวดล้อม จำนวน 20 โรงเรียน  
9. สถานศึกษาในสังกัดมีการทำนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำนวน 197 

โรงเรียน 
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ตัวช้ีวัด 
1. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้างจิตสำนึกด้านการผลิต

และบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนำไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ 

2. สถานศึกษามีการนำขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพ่ือลดปริมาณขยะและมีส่งเสริม
การคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน 

3. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการนำขยะมาใช้ประโยชน์
รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง 

4. นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรู้ด้าน
การลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้  
และตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 

5. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ ในการ
ดำเนินกิจกรรมประจำวันในสถานศึกษาและที่บ้าน และข้อมูลของ Carbon Footprint  
ในรูปแบบ QR CODE และ Paperless 

6. ครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และดำเนินการจัดทำงานวิ จัยด้านการ
สร้างสำนึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ 

7. ครู และนักเรียนสามารถนำสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ 
ในโรงเรียนการจัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและชุมชนได้ตามแนวทาง Thailand 4.0 

8. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร และสถานที่ให้
เป็นสำนักงานสีเขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและ
ชุมชน 

มาตรการและแนวทางการดำเนินการ 
1. จัดทำ Road Map และแผนปฏิบัติการเพ่ือจัดแนวทางการดำเนินทางการให้องค์ความรู้และสร้าง

จิตสำนึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2. จัดทำคู่มือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และสื่อระบบ Multimedia และอ่ืน ๆ 
3. จัดทำเกณฑ์การประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่ำและชุมชนคาร์บอนต่ำและพัฒนาวิทยากรให้ความรู้

เรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) สู่สังคมคาร์บอนต่ำ 
4. พัฒนาวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนและจัดทำหน่วยการเรียนรู้ในเรื่อง  การผลิตและบริโภค       

ที่เป็นกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษา และพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศการเก็บข้อมูลการลดก๊าซที ่มีผลต่อปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจก เช่น คาร์บอนไดออกไซด์           
ในรูปแบบการเปรียบเทียบและการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน Carbon emission 
/Carbon Footprint ในสถานศึกษาสู่ชุมชน 

5. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการจัดทำ Road Map เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนคาร์บอนต่ำ 

6. พัฒนาต่อยอดและขยายผลศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ใน 20 ศูนย์ 4 อำเภอ 
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7. พัฒนาเครื่องมือ และ กระบวนการให้ความรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม เรื่องการ
ผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน 4 อำเภอ 

8. จัดสรรงบประมาณดำเนินการตาม Road map และแผนปฏิบัติการ 197 โรงเรียน เพ่ือ
ดำเนินการต่อยอดขยายความรู้และสร้างเครือข่ายโรงเรียน ชุมชน และเชื่อมต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

9. สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนากระบวนการรณรงค์ให้มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
ยกระดับสถานศึกษาต้นแบบ ด้านการบริหารจัดการสำนักงานสีเขียวและสถานศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(Green office) 

10. พัฒนา ยกระดับสถานศึกษานำร่องขยายผลส่งสถานศึกษาต้นแบบ ด้านการพัฒนาด้านการผลิต
และบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ เช่น การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 และผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากและ
สัญลักษณ์เบอร์ 5 เพ่ือลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณขยะในสำนักงานและสถานศึกษา 

11. ส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง
การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  

12. ขยายผลผ่านระบบ DLTV ส่งเสริมความรู้เรื่อง การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
ต่อความปลอดภัย และสุขภาพที่ดีสู่สังคมเมืองเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมท่ีดีและการเลือก
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและฉลากที่แสดงสัญลักษณ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

13. พัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการ BBL/PLC และ Decision – Making การนำขยะมาใช้
ประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงานและลดประมาณขยะ การบำบัดน้ำเสีย ลดการใช้เผาและลดใช้สารเคมี    
สู่โรงเรียนปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

14. ขยายผลจากโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมดี 
Green city ด้านพลังงาน การจัดการขยะและน้ำเสีย ชุมชนผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

15. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้นักเรียน โรงเรียนได้ศึกษา เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ โรงงาน
อุตสาหกรรม การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนเมืองนิเวศ และหน่วยงานส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตร กับ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือนำความรู้มาประยุกต์ใช้และจัดทำโครงงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

16. ส่งเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู้อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาจัดค่ายเยาวชน
วัยซนลดคาร์บอนเพื่อโลก ประกวดชุมชนต้นแบบที่นำความรู้จากโรงเรียนต่อยอดสู่ชุมชนนิเวศ ป ลอดขยะ ปลอด
สารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

17. จัดทำระบบนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานในสถานศึกษาทั้งในระบบออนไลน์และนิเทศ       
เชิงคุณภาพพัฒนาการกรอกข้อมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ยนนำเสนอผลงานและมอบรางวัลเกียรติยศ
ประชาสัมพันธ์และจัดพิมพ์ เว็บไซต์ ผลงานเพ่ือเผยแพร่และเป็นต้นแบบ สรุปผลรายงาน 

 
 
 
 
 
 
 



39 

 

รายงานผลดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  

นโยบายที ่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

บทนำ 
นโยบายด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาเป็นนโยบายจุดเน้นที่สำคัญ เนื่องจากเป็น

นโยบายที่กระจายอำนาจการจัดการศึกษาให้สถานศึกษา และศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษามีความเป็นอิสระในการ
บริหารและจัดการศึกษาครอบคลุมทั้งด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล 
และด้านการบริหารงานทั่วไปและปรับบทบาทภารกิจของหน่วยงาน โดยปรับโครงสร้างของหน่วยงานทุกระดับตั้งแต่
สถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้มีความทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่
ตลอดเวลาหน่วยงานสำนักงานเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษา
สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เช่น Cloud Technology 
Big Data Technology และCommunication Technology เป็นต้น มาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงาน
ทั้งระบบมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมทั้งปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์และเปิดโอกาสให้ทุก
ภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 

เป้าประสงค์ 
1. สถานศึกษา และศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา

ครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงาน
ทั่วไป 

2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นหน่วยงานให้มีความทันสมัย พร้อมที่จะ
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม 
เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. หน่วยงานทุกระดับ มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

4. หน่วยงานทุกระดับมีกระบวนการ และการวิธีงบประมาณด้านการศึกษา เพื่อเพ่ิมคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน 

5.หน่วยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 

 ตัวช้ีวัด 
1. สถานศึกษาได้รับการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ  
2. สถานศึกษา และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่มีความทันสมัย 

ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ 
สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุม    
ทุกตำบล  

3. สถานศึกษา และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา นำนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ 
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4. สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

5. สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด ทุกระดับ ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)  

6. สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน ครู  
บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด  

7. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ นำไปสู่การ  
วิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology)  

8. สถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือ 
สนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา  

9. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผน การจัดการศึกษาได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

มาตรการและแนวทางการดำเนินการ 
1. ให้สถานศึกษาและศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา มีความคล่องตัว และเป็นอิสระในการ บริหาร

จัดการศึกษาเป็นมาตรการกระจายอำนาจให้สถานศึกษา และศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ความเป็นอิสระในการ
บริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล 
และด้านการบริหารงานทั่วไป โดยดำเนินการเป็นรายสถานศึกษาหรือศูนย์พัฒนา คุณภาพการศึกษา อาจดำเนินการ
เป็นรายด้านหรือทุกด้านได้ โดยมีแนวทางการดำเนินการดังนี้ 
    (1) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาศึกษา วิเคราะห์ หลักเกณฑ์ รูปแบบ หน้าที่ อำนาจ และ
โครงสร้างการกำกับดูแลของสถานศึกษา และศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
    (2) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ หน้าที่และอำนาจ องค์ประกอบ จำนวน
กรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาการเลือกประธานและกรรมการ คณะกรรมการสถานศึกษา     
ของสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยให้คำนึงถึงหลักธรรมาภิบาลและความเป็นอิสระของ
สถานศึกษาและศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้มีความหลากหลายและความแตกต่างของสถานศึกษารวมถึงความ
ต้องการและข้อจำกัดของแต่ละพ้ืนที่ 
    (3) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา และศูนย์พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาจัดหาเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนงานด้านธุรการ ด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ และด้าน
บริหารงานบุคคล เพ่ือมิให้งานดังกล่าวเป็นภาระท่ีเกินสมควรแก่ครู ผู้ปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
    (4) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติให้
สอดคล้องกับการกระจายอำนาจให้สถานศึกษา และศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและ
จัดการศึกษา 
    (5) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดทำแผนปฏิบัติการและดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา
สถานศึกษาและศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 
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    (6) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริมสนับสนุน ให้โรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีระบบการบริหาร
จัดการที่หลากหลาย เช่น การบริหารจัดการแบบกลุ่มโรงเรียน การสอนแบบบูรณาการ คละชั้น เป็นต้น 
    (7) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ยกระดับสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคน   
ในชุมชน เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต 
    (8) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา นำผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนการ
ปฏิบัติการตรวจสอบติดตามเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
    (9) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนา
รูปแบบการระบบบริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาให้สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 
    (10) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดอบรม พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีคุณสมบัติ สมรรถนะ 
และความรู้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ 
    (11) สถานศึกษา และศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาได้รับการกระจายอำนาจให้อย่างเป็นอิสระใน
การบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงาน
บุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป โดยดำเนินการเป็นรายสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา อาจ
ดำเนินการเป็นรายด้านหรือทุกด้านได้ 
    (12) สถานศึกษา และศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา มีคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา 
เพ่ือทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลกิจการและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา 
 

2. พัฒนาสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา เป็นหน่วยงานมีความทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ           
เป็นมาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย 

พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา  มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิ
ชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ    โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 
      (1) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย มีหน้าที่ 
สนับสนุน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล สถานศึกษา เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล 
      (2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ใช้ระบบการบริหารจัดการ ที่มุ่งเน้น
คุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 
      (3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานำนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) มาใช้ในการบริหารงาน 
      (4) ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน (Area-based 
Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอำนาจ “CLUSTERs” 
      (5) ส่งเสริม การมีส่วนร่วม จัดทำแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพ้ืนที่ 
      (6) สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา และกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฯลฯ 
 



42 

 

รายงานผลดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  

      (7) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการที่ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนและพ้ืนที่ 
      (8) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา 
      (9) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
 

  3. ปฏิรูปการคลังด้านการศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการ
จัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน และสถานศึกษา เป็นมาตรการที่เน้นการนำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) 
มาใช้ในการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนผู้เรียนทุกคน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องการปฏิรูปการคลัง  โดยการ
จัดสรรงบประมาณตรงไปยังผู้เรียน เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินการ
เพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าว โดยสามารถพิสูจน์ตัวตนของผู้เรียนที่รับจัดสรรงบประมาณได้อย่างถูกต้อง ลดความ
ซ้ำซ้อนในการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนผู้เรียน สามารถกำหนดเงื่อนไขการจัดสรรงบประมาณให้แก่ผู้เรียนกลุ่มต่าง 
ๆ ได้อย่างถูกต้อง และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบธนาคารในการจัดสรรงบประมาณตรงไปยังผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 

 (1) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ อุดหนุนผู้เรียน
และสถานศึกษาโดยตรง 

(2) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ
อุดหนุนผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง 

(3) พัฒนาและประยุกต์ใช้ ระบบไบโอเมทริกซ์ (Biometric) ในการพิสูจน์ตัวตนของผู้เรียน เพ่ือลด
ความซ้ำซ้อนในการจัดสรรงบประมาณโดยจะทำการแลกเปลี่ยนข้อมูลนักเรียนรายบุคคล กับกระทรวงมหาดไทย  

(4) พัฒนาระบบเบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุนตรงไปยังผู้เรียน และสถานศึกษา โดยผ่านระบบ
ธนาคาร 

4. พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามา
ประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ นำไปสู่การนำเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big Data Technology)  เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา 
ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่จำเป็น มาวิเคราะห์เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน
เป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ของประเทศ นำ Cloud Technology มาให้บริการแก่หน่วยงานทุกระดับทั้งระดับ IaaS PaaS และ SaaS และ
พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ระบบบริหารงานสำนักงาน เช่น ระบบแผนงานและงบประมาณ ระบบ
บัญชี ระบบพัสดุ ระบบสารบรรณ เป็นต้น เพ่ือเจ้าหน้าที่สามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เชื่องโยง
กันทั้งองค์กร  โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 

   (1) ศึกษา วิเคราะห์ นำ Cloud Technology มาให้บริการหน่วยงานในสังกัดทุกระดับทั้งใน
รูปแบบ Private Cloud Hybridge Cloud และ public Cloud ทั้งในระดับ IaaS Paas และ SaaS 
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   (2) ศึกษา วิเคราะห์ นำ Big Data Technology มาใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลของนักเรียนใน
ฐานข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือนำมาวิเคราะห์ คุณภาพของผู้เรียนในมิติต่าง ๆ 

   (3) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจ ด้านบริหารจัดการศึกษา
ทั้งระบบพร้อมให้บริการ (Services) เชื่อมโยงข้อมูล เพ่ือแลกเปลี่ยนและบูรณาการข้อมูลภาครัฐทั้งภายในและนอก
สังกัดอีกท้ังยังเป็นระบบกลางสำหรับใช้ในการพิสูจน์ยืนยันตัวตนเดียวและรองรับการทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มดิจิทัล
ต่าง ๆ 

   (4) พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่สามารถเชื่อมโยง และ
บูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการเชื่อมโยงข้อมูล
รายบุคคลที่เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดช่วงชีวิต เป็นฐานข้อมูลการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง และ
ศักยภาพบุคคลของประเทศ นำไปสู่การตัดสินใจระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ 

   (5) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และบุคลากร
ทางการศึกษา ด้านการบริหารงาน เชื่อมโยงถึงการพัฒนาครู เพ่ือให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าในอาชีพ ตลอดจน
พัฒนา ระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคลตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่สามารถ
เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลประชากรด้านการศึกษาของประเทศ 

 
 
 



 

 

ส่วนที่ 3 
ผลการดำเนินการตามนโยบาย 

 

นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
 

1. โครงการ การพัฒนาครูผู้สอนด้วยรูปแบบเชิงรุก  สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียม
ผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่  21  เทียบเท่าระดับนานาชาติ 

1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 13,000  บาท  งบประมาณที่ใช้ไป  13,000  บาท 

2.  วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนให้มีเทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้ และนวัตกรรมด้วยรูปแบบเชิงรุก              

สู่การยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่  21 
1.2 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะที่จำเป็นและสอดคล้องในศตวรรษท่ี 21  
1.3 เพ่ือให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบเชิงรุก 

3. ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
   เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
3.1.1 โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 21 โรงเรียน 
1.1.2 โรงเรียนในกลุ่มเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 80 บรรลุเป้าหมายโครงการและตัวชี้วัด      

ผลลัพธ์ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 3.2  เชิงคุณภาพ  

3.2.1 ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่ง 
ศตวรรษท่ี  21  

3.2.2 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
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4.  กิจกรรมที่ดำเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา 
1 เสนอโครงการ มิถุนายน  2563 
2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน มิถุนายน 2563 
3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและวางแผนงาน ปีงบประมาณ  2563 
4 อบรมเชิงปฏิบัติการคณะดำเนินการเพื่อจัดทำคู่มือ ปีงบประมาณ  2563 
5 สร้างความรู้ความเข้าใจโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ปีงบประมาณ  2563 
6 พัฒนาครูให้มีศักยภาพด้านสื่อ  นวัตกรรม  เทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ที่

สอดคล้องกับศตวรรษที่  21  ในด้านทักษะ  คุณลักษณะความสามารถตาม
บริบทของโรงเรียนที่   

ปีงบประมาณ 2563 

7 จัดประกวด/แข่งขัน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
สำหรับครูและนักเรียน  และหรือ/เคลื่อนเวียนหรือจัดเวทีกลาง 
(1School 1Service 1Best)   

ปีงบประมาณ 2563 

8 นิเทศ  ติดตามประเมินผลการดำเนินงานการนิเทศภายในของสถานศึกษา
และ สพป.มหาสารคาม  เขต  1 

ปีงบประมาณ  2563 

9 สรุปผลการปฏิบัติงาน/รายงานโครงการฯ  ต่อผู้บังคับบัญชา ปีงบประมาณ  2563 
10 รายงานโครงการฯ  ไปยัง สพฐ.  ตามนโยบายและตัวชี้วัด ปีงบประมาณ  2563 

 

5.  ผลการดำเนินงาน 
     5.1 เชิงปริมาณ 

5.1.1 โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย  จำนวน  21  โรงเรียน  ได้รับทราบนโยบายการพัฒนาศักยภาพด้าน
การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่  21 คิดเป็นร้อยละ  100 

5.1.2 โรงเรียนในกลุ่มเป้าหมาย  จำนวน  21  โรงเรียน  บรรลุเป้าหมายโครงการและตัวชี้วัดผลลัพธ์
ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ  คิดเป็นร้อยละ 100 

     5.2 เชิงคุณภาพ 
 5.2 เชิงคุณภาพ  

5.2.1 ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่ง 
ศตวรรษท่ี  21  คิดเป็นร้อยละ  100 

    5.2.2 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21         
คิดเป็นร้อยละ 100 
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6. ปัญหา/อุปสรรค 
      1.  ระยะเวลา 
      2.  การเฝ้าระวังในช่วงวิกฤต  COVID19 
      3.  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
      4.  การเข้าถึงพ้ืนที่  ด้วยการนิเทศ  กำกับ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา 
      5.  จัดปฏิทินการปฏิบัติงานเพื่อบูรณาการกิจกรรมตามโครงการ  ในช่วงการเฝ้าระวัง  COVID19 

7.  ข้อเสนอแนะ 
1.  ควรดำเนินการทั้งระบบโดยร่วมมือและประสานงานจากส่วนกลาง สพฐ. เขตพ้ืนที่  และโรงเรียน   
2.  ควรยกระดับเป็นระบบตั้งแต่หลักสูตรหลัก 
3.  ควรมีการวางแผนเป็นระบบให้เกิดการ 
4. จัดให้มีรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน 
5. ควรนำรูปแบบไปใช้ในการวางแผนบริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
6. นำรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  ไปใช้ใน

การบริหารงานด้านอ่ืน ๆ  เช่น  การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
 

8.  ภาพการดำเนินงาน/กิจกรรม 
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2. โครงการ ขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด     

1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  25,000  บาท งบประมาณท่ีใช้ไป 14,700  บาท  คงเหลือ 10,300 บาท 
(ยอดเงินคงเหลือนำไปบูรณาการปรับแผนจัดทำโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา     
ยาเสพติดในสถานศึกษา) 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือขับเคลื่อนกระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 2.2 เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัดด้วยกระบวนการโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข 
 2.3 เพ่ือป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และสร้างภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติดให้แก่นักเรียน 
 2.4 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา 

3. ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
 3.1 ร้อยละของสถานศึกษามีความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 3.2 ร้อยละของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด มีภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติด 

4. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
 - จัดอบรมและติดตามผลการรายงานผลการดำเนินงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา (NISPA) และระบบ
ระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS) ผ่านระบบออนไลน์ 
 - จัดการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขระดับทอง และระดับเพชร ประจำปี 2561  
 - จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2563 

5. ผลการดำเนินงาน 

 5.1 เชิงปริมาณ 
  - โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ทุกโรง รายงานผล
การดำเนินงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษาในระบบ NISPA และ CATAS ครบ 196 โรงเรียน 
  - ประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับทอง จำนวน 4 โรง และระดับเพชร 
จำนวน 1 โรง 
  - โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 จำนวน 196 โรง 
ร่วมรณรงค์กิจกรรมต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2563 ผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 5.2 เชิงคุณภาพ 
  - โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ทุกโรง รายงานผล
การดำเนินงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษาในระบบ NISPA และ CATAS ครบ 100 %  
  - โรงเรียนที่เข้ารับประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับทอง และระดับ
เพชร ทุกโรงผ่านการประเมิน 
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รายงานผลดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  2563 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  

  - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 และโรงเรียนตัวแทนเขตพ้ืนที่
การศึกษา จัดทำป้ายรณรงค์ และร่วมจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก            
(26 มิถุนายน) ประจำปี 2563 ร่วมกับจังหวัดมหาสารคาม 

6. ปัญหา / อุปสรรค 
 - 

7. ข้อเสนอแนะ 
 - 

8. ภาพการดำเนินงาน / กิจกรรม 
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รายงานผลดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  2563 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  

3. โครงการ ขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  202,000 บาท งบประมาณที่ใช้ไป 202,000 บาท  คงเหลือ     -      บาท 
(เป็นยอดเงินที่ปรับแผนบูรณาการจากงบโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
จำนวน 10,300 บาท งบรณรงค์งดเหล้าบุหรี่ 6,700 บาท และงบโครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 
185,000 บาท) 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือขับเคลื่อนกระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
 2.2 เพ่ือสนับสนุนการจัดตั้ง และดำเนินการชมรม TO BE NUMBER ONE 
 2.3 เพ่ือจัดอบรมเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 2.4 เพ่ือสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการสอดส่อง/เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดหรือปัญหา
พฤติกรรมไม่พึงประสงค ์
 2.5 เพ่ือสนับสนุน และรณรงค์การต่อต้านสารเสพติด เหล้า/บุหรี่ ในสถานศึกษา 

3. ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
 3.1 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษามีการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE           
และมีการสร้างเครือข่ายชมรม 
 3.2 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด มีการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
 3.3 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด มีการรณรงค์ต่อต้านสารเสพติด เหล้า/บุหรี่ ในสถานศึกษา 

4. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
 4.1 อบรมการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา 
 4.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
 4.3 จัดทำป้ายรณรงค์งดเหล้า บุหรี่ และแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา เพ่ือติดรณรงค์ท่ีหน้าประตูทางเข้า
โรงเรียนทุกโรงในสังกัด 

5. ผลการดำเนินงาน 
 5.1 เชิงปริมาณ 
 5.1.1 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 จัดตั้งชมรม TO 
BE NUMBER ONE ทุกโรง  และให้โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 38 โรง ส่งครูผู้รับผิดชอบชมรม
ฯ โรงเรียนละ 1 คน รวม  38 คน และนักเรียนแกนนำเข้าร่วมอบรมสร้างเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER 
ONE ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนละ 3 คน รวม 114 คน และคณะกรรมการดำเนินงาน 22 คน รวม
ทั้งสิ้น 174 คน 
 5.1.2 โรงเรียนในสังกัดทุกโรง ส่งครูผู ้ร ับผิดชอบด้านยาเสพติด และคณะกรรมการสถานศึกษา       
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา จำนวน จำนวน 196 
โรง ๆ ละ 2 คน จำนวน 3 รุ่น ๆ ละ 1 วัน และคณะกรรมการดำเนินงาน รวมทั้งสิ้น 450 คน  
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รายงานผลดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  2563 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  

 5.2 เชิงคุณภาพ 
 5.2.1 สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
 5.2.2 สถานศึกษาในสังกัดทุกโรง มีการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE เพ่ือเป็นกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม   
 5.2.3 สถานศึกษามีการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการสอดส่อง/เฝ้าระวังปัญหา
ยาเสพติดหรือปัญหาพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ 
 5.2.4 สถานศึกษาได้รับสื่อ และป้ายประชาสัมพันธ์ เพ่ือรณรงค์การต่อต้านสารเสพติด เหล้า/บุหรี่ ใน
สถานศึกษา 

6. ปัญหา / อุปสรรค 
 - 

7. ข้อเสนอแนะ 
 - 

8. ภาพการดำเนินงาน / กิจกรรม 
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รายงานผลดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  2563 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  

นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

1. โครงการ   การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2563 
      ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,000 บาท งบประมาณที่ใช้ไป 4,800 บาท คงเหลือ 4,200 บาท 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อดำเนินการสนองพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
รัชกาลที่ 9 ในอันที่จะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองในด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศให้ดำรง
สภาพที่ด ี
 2.2 เพื่อคัดเลือกนักเรียนระดับประถมศึกษา ที่มีความประพฤติดี  มีผลการเรียนดี  มีกิ จกรรม                   
ร่วมกับสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอ มีความคิดสร้างสรรค์  มีความเป็นผู้นำ  มีคุณธรรมจริยธรรม และผลงาน
ดีเด่น  เป็นที่ประจักษ์ต่อนักเรียนและบุคคลทั่วไป  
 2.3 เพ่ือคัดเลือกสถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาที่จัดการศึกษาได้มาตรฐาน           
ดีเด่นในด้านต่าง ๆ  ตามขอบเขตการประเมิน 

3. ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
    3.1 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนที่สมัคร  ได้ผ่านการคัดเลือกให้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2563 
ระดับประถมศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    3.2 ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่สมัคร  ได้ผ่านการคัดเลือกให้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2563 
ระดับประถมศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

4. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
 4.1 สถานศึกษาทุกสังกัดที ่จ ัดการศึกษาระดับประถมศึกษา  แจ้งความประสงค์เข้าร ับการ               
การประเมินต่อสำนักงานเขตพ้ืนที ่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ทั ้งประเภทนักเรียนและ
สถานศึกษา ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 
 4.2 สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ประเมินคัดเลือกนักเรียน                 
และสถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ตามระดับและขนาดของสถานศึกษา ภายใน
เดือน  กันยายน 2563 
 4.3 ประกาศผลการคัดเลือก และส่งผลการคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้ศูนย์
ประสานงานคัดเลือกระดับจังหวัด ภายในเดือนตุลาคม 2563 เพ่ือเข้ารับการประเมินต่อไป 

5. ผลการดำเนินงาน 
    5.1. เชิงปริมาณ 
 นักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  จำนวน 1 
โรง สมัครเข้ารับการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2563 ระดับประถมศึกษา 
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รายงานผลดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  2563 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  

   5.2. เชิงคุณภาพ 
นักเรียนผ่านการคัดเลือกรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2563 ระดับประถมศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่

การศึกษา 
 

6. ปัญหา / อุปสรรค 
 - 

7. ข้อเสนอแนะ 
- 

8. ภาพการดำเนินงาน / กิจกรรม 
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รายงานผลดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  2563 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  

2.  โครงการ  แนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา บูรณาการร่วมกับโครงการ    
                 เฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ในคน  
                 เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของนักเรียน 

1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  111,000 บาท งบประมาณที่ใช้ไป 111,000 บาท  คงเหลือ     0      บาท 
    (งบประมาณแนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งบประมาณยอดเงินที่ได้รับจัดสรร  
    191,000 บาท จัดสรรมาจริง 111,000 บาท) 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื ่อส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาในภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของ
โรคติดต่ออุบัติใหม่ในคน เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของรัฐบาล 
 2.2 เพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอนปกติ 100% ของสถานศึกษาในสังกัด 
 2.3 เพ่ือให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ในคน 
ตามแนวทางที่กำหนด 

3. ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
 3.1 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาได้รับสื่อ วัสดุ เวชภัณฑ์ประกอบการจัดกิจกรรม 
 3.2 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด มีการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
 3.3 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด มีการจัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา บูรณา
การร่วมกับโครงการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ในคน เชื้อไวรัส   
โคโรนา 2019 (Covid-19) ของนักเรียน 

4. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
 4.1 การสร้างภูมิคุ้มกันการป้องกันยาเสพติด ป้องกันโรคโควิด การใส่ใจดูแลสุขภาพตนเอง และผู้อื่น การ
เสริมสร้างพลังบวก จิตอาสาสาธารณสุข 
 4.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและการดูแลสุขภาพ อนามัย การคัดกรองสุขภาพปลอดภัยจาก
เชื้อโควิด-ยาเสพติด 
 4.3 จัดซื้อสื่อ วัสดุ เวชภัณฑ์ประกอบการจัดกิจกรรมฯ ให้โรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 จำนวน 37 โรงเรียน ๆ ละ 3,000 บาท 

5. ผลการดำเนินงาน 
 5.1 เชิงปริมาณ 
 5.1.1 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่ก ารศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 1 จำนวน 37 โรงเรียน ได้รับการจัดสรรสื่อ วัสดุ เวชภัณฑ์ประกอบการจัดกิจกรรมฯ 
โรงเรียน ละ 3,000 บาท 
 5.2 เชิงคุณภาพ 
 5.2.1 สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
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 5.2.2 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันการป้องกันยาเสพติด 
ป้องกันโรคโควิด การใส่ใจดูแลสุขภาพตนเอง และผู้อ่ืน การเสริมสร้างพลังบวก จิตอาสาสาธารณสุข 
6. ปัญหา / อุปสรรค 
 - 

7. ข้อเสนอแนะ 
 - 

8. ภาพการดำเนินงาน / กิจกรรม 
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3. โครงการ ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 

1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 50,000 บาท งบประมาณที่ใช้ไป 50,000 บาท คงเหลือ 0 บาท 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือจัดทําแผนติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของสํานักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา   
 2. เพื่อติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการบริหารงานของสถานศึกษาในสังกัด  
 3. เพื่อศึกษาวิเคราะห การดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการบริหาร การศึกษา
โดยมงุผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัด 
   

3. ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
1. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ การศึกษา 

ที่สอดคลองกับบริบทของหนวยงานและสถานศึกษา ระดับมากที่สุด 
2. โรงเรียนในสังกัดไดรับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการบริหาร สถานศึกษา 

โดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และผูมีสวนเกี่ยวของ รอยละ 100 
3. โรงเรียนในสังกัดมีความพึงพอใจตอการผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ นิเทศ 

การบริหารสถานศึกษาโดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และผูมีสวนเกี่ยวของ รอยละ 100 
 

4. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
1. ประชุมวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  และจัดทําแผน  เครื่องมือ  

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ การศึกษา  
2. ปฏิบัติการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สถานศึกษาในสังกัด  

โดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.และคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น.  
3. ประชุมนำเสนอผลการติดตาม  ประเมินผล  และนิเทศ การศึกษา   

5. ผลการดำเนินงาน 
5.1 เชิงปริมาณ                   

  1. จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 จํานวน 2 ครั้ง                   
  2. สถานศึกษาในสังกัดทุกแหงไดรับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการบริหาร 
สถานศึกษาโดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และผูมีสวนเกี่ยวของรวมทั้งผูทรงคุณวุฒิที่สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาแตงตั้ง ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  รวม 2 ครั้ง           
  3. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการศึกษาและวิเคราะหผลการดําเนินงานของหนวยงาน
และ สถานศึกษาในสังกัด 
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 5.2 เชิงคุณภาพ           
  1. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ที่สอดคลองกับบริบทของหนวยงานและสถานศึกษา          
  2. สถานศึกษาในสังกัดทุกแหงไดรับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา  
โดย คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และผูมีสวนเกี่ยวของรวมทั้งผูทรงคุณวุฒิ ดวยวิธีการและเครื่องมือที่มีมาตรฐาน                     
  3. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดทํารายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่สามารถนําไปใชเปนขอมูลสารสนเทศ  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดครบถวน 
สอดคลองกับบริบทของหนวยงานและสถานศึกษา 
 

6. ปัญหา / อุปสรรค 
- การจัดสรรงบประมาณล่าช้า ส่งผลให้การดำเนินงานขาดความต่อเนื่อง 

 

7. ข้อเสนอแนะ 
- ควรจัดสรรงบประมาณให้รวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล 

 

8. ภาพการดำเนินงาน / กิจกรรม 
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4.  โครงการ  การอบรมครูด้วยระบบทางไกลครูพี่เลี้ยงประจำศูนย์ (สสวท.) 

1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร   46,740 บาท งบประมาณท่ีใช้ไป 46,740  บาท  คงเหลือ   0    บาท 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาครูพี่เลี้ยงประจำศูนย์ฝึกอบรมทำหน้าที่ร่วมกับ สสวท. ในการดำเนินการจัดอบรม 

ขยายผลให้กับครูผู้สอน จากโรงเรียนในสังกัด สพฐ. สช. สถ.และ สนศ.ในจังหวัดมหาสารคาม มีความรู้ความ
เข้าใจและสามารถจัดประสบการณ์เรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามแนวทาง สสวท.       
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนปฐมวัย ครูประถมศึกษา และครูมัธยมศึกษาจากโรงเรียนในสังกัด 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัด
ประสบการณ์เรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามแนวทาง สสวท. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
 3.1 ร้อยละ100 ของครูพ่ีเลี้ยงศูนย์ฝึกอบรมครูด้วยระบบทางไกล สามารถจัดอบรมขยายผลให้กับ
ครูผู้สอน มีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดประสบการณ์เรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
ตามแนวทาง สสวท. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    3.2 ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนปฐมวัย ครูประถมศึกษา และครูมัธยมศึกษาจากโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัด
ประสบการณ์เรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามแนวทาง สสวท. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

4. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
1.การประชุมเตรียมการคณะกรรมการดำเนินงาน 
2. กำหนดการอบรมครูพ่ีเลี้ยงศูนย์ฝึกอบรมครูด้วยระบบทางไกลและต้องใช้งบประมาณในการดำเนิน

กิจกรรมของโครงการฯ ดังนี้ 
  1. ระดับปฐมวัย  อบรมวันที่ 2 – 3 มีนาคม 2563       

2. ระดับประถมศึกษาตอนต้น อบรมวันที่ 15 – 17 มีนาคม 2563     
3. ระดับประถมศึกษาตอนปลาย วันที่ 12 – 14 มีนาคม 2563             
4.  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 8 – 10 มีนาคม  2563                 
5. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 19 – 22 มีนาคม 2563           

3. การนิเทศติดตามและประเมินผลโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ 
 

5. ผลการดำเนินงาน 
    5.1. เชิงปริมาณ 

1. ครูพ่ีเลี้ยงประจำศูนย์ฝึกอบรมครูด้วยระบบทางไกล  จำนวน 93 คน 
2. ครูผู้สอนปฐมวัย (50 คน) ครูประถมศึกษาตอนต้น (50 คน) ครูประถมศึกษาตอนปลาย  

(50 คน) และครูมัธยมศึกษาตอนต้น (50 คน)  จำนวนทั้งหมด  200  คน 
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   5.2. เชิงคุณภาพ 
1. ครูพ่ีเลี้ยงศูนย์ฝึกอบรมครูด้วยระบบทางไกล สามารถจัดอบรมขยายผลให้กับครูผู้สอน มี 

ความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดประสบการณ์เรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามแนวทาง 
สสวท. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ครูผู้สอนปฐมวัย ครูประถมศึกษา และครูมัธยมศึกษาจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดประสบการณ์เรียนรู้
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามแนวทาง สสวท. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6. ปัญหา / อุปสรรค 
- 

7. ข้อเสนอแนะ 
- 

8. ภาพการดำเนินงาน / กิจกรรม              
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5.  โครงการ   การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยี (Digital Literacy) 

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

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษาให้สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ 
2. เพ่ือให้ครูสามารถประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีใกล้ตัวในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และสามารถใช้สื่อ 

เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ 
3. เพ่ือพัฒนาครูแกนนำของศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถใช้สื่อ 

เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ และสามารถช่วยเหลือสนับสนุนแก้ไขปัญหาแก่ครูผู้สอนในศูนย์
พัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ 

3. ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
3.1 โรงเรียนร้อยละ 100 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีได้ 

    3.2 ครูร้อยละ 100 สามารถประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีใกล้ตัวในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ 

4. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
1.สำรวจความต้องการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

   (Digital Literacy) 
2. ประชุมเตรียมความพร้อมคณะทำงาน จัดทำหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สื่อ Web 

Application , Social Network , Cloud Computing และการใช้ Smart Device ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

3. การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สื่อ Web Application , Social Network , Cloud Computing 
และการใช้ Smart Device ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนแกนนำ  
จำนวน 40 โรงเรียน 

4. การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สื่อ Web Application , Social Network , Cloud Computing 
และการใช้ Smart Device ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สำหรับครูแกนนำ จำนวน 20 คน ศูนย์พัฒนา
คุณภาพการศึกษาละ 1 โรงเรียน 

5 การนิเทศติดตามและประเมินผลโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ 

5. ผลการดำเนินงาน 
    5.1. เชิงปริมาณ 

1. ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนแกนนำที่เข้ารับการพัฒนา จำนวน 40 คน มีความรู้และทักษะด้าน 
Digital Literacy ในการจัดทำสื่อการเรียนรู้ Web Application , Social Network , Cloud Computing 
และการใช้ Smart Device มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการบริหารจัดการการใช้สื่อเทคโนโลยีใน
สถานศึกษา 
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2. ครูแกนนำที่เข้ารับการพัฒนา จำนวน 20 คน มีความรู้และทักษะด้าน Digital Literacy ในการ
จัดทำสื่อการเรียนรู้ Web Application , Social Network , Cloud Computing และการใช้ Smart Device 
มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ  
   5.2. เชิงคุณภาพ 

1. ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนแกนนำที่เข้ารับการพัฒนา มีความรู้และทักษะด้าน Digital Literacy 
ในการจัดทำสื่อการเรียนรู้ Web Application , Social Network , Cloud Computing และการใช้ Smart 
Device มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการบริหารจัดการการใช้สื่อเทคโนโลยีในสถานศึกษาได้อย่างมี
คุณภาพ 

2. ครูแกนนำที่เข้ารับการพัฒนามีความรู้และทักษะด้าน Digital Literacy ในการจัดทำสื่อการเรียนรู้ 
Web Application , Social Network , Cloud Computing และการใช้ Smart Device มาใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ  

6. ปัญหา / อุปสรรค 
- 

7. ข้อเสนอแนะ 
- 

8. ภาพการดำเนินงาน / กิจกรรม 
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6.  โครงการ การจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 
                รอบแรก ระดับเขตพื้นที ่

1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  58,100  บาท งบประมาณท่ีใช้ไป   58,100   บาท   คงเหลือ 0 บาท 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้อย่างเต็มที่ 

 2. เพ่ือคัดเลือกและต่อยอดนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการในเวทีระดับนานาชาติ 
3. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและกระตุ้นให้ครู/ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมการจัดการ

เรียนการ 
3. ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
 ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีความสามารถด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา  
(ป.4 - 6) และระดับมัธยมศึกษา (ม.1-3) จากโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมการแข่งขันคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเตรียมสู่เวทีระดับนานาชาติ อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
1.การประชุมเตรียมการคณะกรรมการดำเนินงาน 
2. สอบคัดเลือกนักเรียนมีความสามารถด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา  

(ป.4-6) จำนวน 1,263 คน และระดับมัธยมศึกษา (ม.1-3) จำนวน 322 คน รวมทั้งหมด จำนวน 1,585 คน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 12  มกราคม  2563  
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 18.00 น. ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 

3. การนิเทศติดตามและประเมินผลโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ 

5. ผลการดำเนินงาน 
    5.1. เชิงปริมาณ 

นักเรียนมีความสามารถด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา (ป.4-6)  
จำนวน 1,263 คน และระดับมัธยมศึกษา (ม.1-3) จำนวน 322 คน รวมทั้งหมด จำนวน 1,585 คน  
จากโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมการแข่งขันคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเตรียมสู่เวทีระดับ
นานาชาติ  
   5.2. เชิงคุณภาพ 

นักเรียนมีความสามารถด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา (ป.4-6)  และ 
ระดับมัธยมศึกษา (ม.1-3) จากโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมการแข่งขันคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา เพ่ือเตรียมสู่เวทีระดับนานาชาติอย่างมีประสิทธิภาพ 

6. ปัญหา / อุปสรรค 
- 

7. ข้อเสนอแนะ 
- 
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8. ภาพการดำเนินงาน / กิจกรรม              
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7.  โครงการ การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD 

1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  5,500  บาท งบประมาณที่ใช้ไป  5,500   บาท  คงเหลือ 0 บาท 

2. วัตถุประสงค์ 
1. ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาท่ี ได้รับรางวัล IQA AWARD ระดับ”ยอดเยี่ยม” ประจำปีการศึกษา 

2562 ระดับ สพฐ.” ให้เข้าร่วมสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดประชุมวิชาการในหัวข้อ “การสัมมนา
ระบบและกลไกการบริหารจัดการและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา”ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 11-14 ธันวาคม 
2562 

2. เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาท่ีมีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและ 
มาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับยอดเยี่ยม ได้รับรางวัล IQA AWARD ประจำปี
การศึกษา 2562 ระดับ สพฐ. 

3. ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
 3.1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล IQA AWARD ระดับยอดเยี่ยม ปีการศึกษา 2562 เข้าร่วม
สัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดประชุมวิชาการฯในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69           
ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 11- 14 ธ.ค. 2562 
    3.2 ร้อยละ100 ของสถานศึกษาท่ีได้รับรางวัล IQA AWARD ระดับยอดเยี่ยม ได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติ ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับ สพฐ. 

4. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
1.การประชุมเตรียมการคณะกรรมการดำเนินงาน 
2. การเข้าร่วมสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69  

จ.ศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 11-14 ธันวาคม 2562 จำนวน 2 โรงเรียน คือ 1) โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 
2) โรงเรียนชุมชนบ้านลาดวิทยาคม  

3. การนิเทศติดตามและประเมินผลโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ 

5. ผลการดำเนินงาน 
    5.1. เชิงปริมาณ 

1. สถานศึกษา จำนวน 2 โรงเรียน ที่ได้รับรางวัล IQA AWARD ระดับ”ยอดเยี่ยม” ประจำปี
การศึกษา 2562 ระดับ สพฐ.” ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้เข้าร่วมสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัด
ประชุมวิชาการในหัวข้อ “การสัมมนาระบบและกลไกการบริหารจัดการและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา”ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ 
ระหว่างวันที่ 11-14 ธันวาคม 2562 
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2. สถานศึกษา จำนวน 2 โรงเรียนที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับยอดเยี่ยม ได้รับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 
2562 ระดับ สพฐ.ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

 

   5.2. เชิงคุณภาพ 
1. สถานศึกษาที่ ได้รับรางวัล IQA AWARD ระดับ”ยอดเยี่ยม” ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับ 

สพฐ.” ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้เข้าร่วมสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดประชุมวิชาการในหัวข้อ 
“การสัมมนาระบบและกลไกการบริหารจัดการและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา”ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 
11-14 ธันวาคม 2562 อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. สถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับยอดเยี่ยม ได้รับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับ สพฐ.ได้รับการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติอย่างแพร่หลาย 

6. ปัญหา / อุปสรรค 
- 

7. ข้อเสนอแนะ 
- 

8. ภาพการดำเนินงาน / กิจกรรม              
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8. โครงการ  นิเทศโรงเรียนโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  
                ภาคเรียนที่ 2/2562 และภาคเรียนที่ 1/2563  

1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  93,210  บาท งบประมาณท่ีใช้ไป  93,210 บาท   คงเหลือ 0 บาท 

2. วัตถุประสงค์ 
    2.1 เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัดได้รับการนิเทศ ติดตาม จากศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโรงเรียน และ
คณะกรรมการนิเทศ กตปน. ของเขตพ้ืนที่การศึกษา อย่างทั่วถึง ต่อเนื่องเป็นระบบและมีคุณภาพ 
   2.2 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ  
   23 เพื่อนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินการโครงการ ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 
   2.4 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ครูให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
   2.5 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้เป็นผู้นำทางวิชาการ 

3. ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
    - 

4. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
    4.1 ลักษณะกิจกรรม 
          4.1.1 จัดทำโครงการการนิเทศ ติดตามบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพ่ือพัฒนาคุณภาพ การศึกษาสู่
การนิเทศภายในโรงเรียนโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 และภาค
เรียนที่ 1/2563 เสนอขออนุมัติ 
           4.1.2 ประชุมปฏิบัตกิารศึกษานิเทศก์ สพป.มค.1 วางแผนปฏิบัติการนิเทศ จัดทำเครื่องมือนิเทศฯ 
จัดทำปฏิทินนิเทศ เตรียมความพร้อมการสอบ O-Net, NT และงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 
69 ภาคเรียนที่ 2/2562 
          4.1.3 คณะกรรมการนิเทศฯ (ผอ.สพป.มค. 1 รอง ผอ.สพป.มค.1 ศึกษานิเทศก์) ดำเนินการนิเทศ 
ติดตามตามบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เตรียมความพร้อม ภาคเรียนที่ 2/2562  

4.1.4 จัดทำแผนปฏิบัติการนิเทศ ปีการศึกษา 2563 และแผนพัฒนาการนิเทศ ปีการศึกษา 2563 - 
2565 (โดย ผอ.สพป.มค. 1, รอง ผอ.สพป.มค. 1, คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. สพป.มค.1 และศึกษานิเทศก์ 
สพป.มค.1) 

4.1.5 อบรมปฏิบัติการศึกษานิเทศก์ สพป.มค.1 เรื่อง การพัฒนางานนิเทศโรงเรียนโดยการใช้
เทคโนโลยีระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้และจัดทำข้อมูล Bigdata (ผอ.สพป.มค. 1, รอง ผอ.สพป.มค.1    
และศึกษานิเทศก์ สพป.มค.1)   
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4.1.6 ประชุมคณะกรรมการนิเทศฯ (รอง ผอ.สพป.มค.1 ศึกษานิเทศก์ สพป.มค.1 คณะกรรมการ  
ก.ต.ป.น. สพป.มค.1, นายกผูบ้ริหารอำเภอ ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา และเลขาศูนย์พัฒนา
คุณภาพการศึกษา) เพ่ือนิเทศ ติดตามบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การนิเทศ
ภายในโรงเรียนโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน   

4.1.7 ดำเนินการนิเทศตามแผนการนิเทศ (โดยคณะกรรมนิเทศฯ ตามคำสั่ง) ดำเนินการนิเทศ ติดตาม
ตามแผนปฏิบัติการนิเทศ ติดตามบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2563  

4.1.8 การไปราชการประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาการของศึกษานิเทศก์ ในสังกัดและหน่วยงานอื่น 
4.1.9 สรุปผลและรายงานผล 

5. ผลการดำเนินงาน 
5.1. จัดทำโครงการการนิเทศ ติดตามบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพ่ือพัฒนาคุณภาพ การศึกษาสู่

การนิเทศภายในโรงเรียนโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 และภาค
เรียนที่ 1/2563 เสนอขออนุมัติ 

5.2 ดำเนินการนิเทศ (โดย รองฯ ผอ.สพป.มค.1 ศึกษานิเทศก์) ดำเนินการนิเทศ ติดตามบูรณาการ
โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เตรียมความพร้อม ภาคเรียนที่ 2/2562 

6. ปัญหา / อุปสรรค 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโนนา 2019 ทำให้การดำเนินการค่อนข้างล่าช้า 

7. ข้อเสนอแนะ 
- 

8. ภาพการดำเนินงาน / กิจกรรม 
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9. โครงการ   รับนักเรียน พ.ศ. 2563 

1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 10,000 บาท งบประมาณที่ใช้ไป 10,000 บาท คงเหลือ 0 บาท 

2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การดำเนินการการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายของประกาศ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
มหาสารคาม เขต 1 เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 
 2.1 ผลผลิต (Out Put) 
     1. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนได้เข้าเรียนในโรงเรียนทุกคน 
      2. สนับสนุนให้เด็กระดับปฐมวัยได้เข้ารับการศึกษาตามความเหมาะสม 
     3. ประกันโอกาสเด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้ารับการศึกษาครบทุกคน 
     4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และ                        
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 
          2.2 ผลลัพธ์ (Out Come) 
      เพ่ือให้เด็กวัยเรียนได้เข้าเรียนและได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาภาคบังคับ ตามศักยภาพและ
ความเหมาะสม สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข มีจิตสำนึกท่ีดี และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนา
ประเทศชาติต่อไป   

3. ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
             3.1 ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึงร้อยละ 100 
             3.2 ประชากรวัยเรียนอายุระหว่าง 6 – 15 ปี ได้เข้าเรียนครบทุกคน และมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา 

4. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
              4.1 จัดประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ,คณะทำงานการรับนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
              4.2 การตรวจติดตามการรับนักเรียนและรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบ 11 โรงเรียน ระหว่างวันที 17 - 21 สิงหาคม 2563 
              4.3 การติดตามนักเรียนด้อยโอกาสที่ออกหรือมีแนวโน้มออกกลางคันของโรงเรียนในสังกัด 11 
โรงเรียน เป้าหมายนักเรียนที่ได้รับการติดตามและออกเยี่ยมบ้าน เป็นเด็กพิการ ยากจน และด้อยโอกาส 
จำนวน 60 คน ระหว่างวันที่ 17 - 21 สิงหาคม 2563  
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5. ผลการดำเนินการ 
 5.1 เชิงปริมาณ 

     1) โรงเรียนในสังกัด 196 โรงเรียน มีผลการดำเนินงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 เป็นไป
ตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผลการ
รับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นอนุบาล 1 จำนวน 19 คน ชั้นอนุบาล 2 จำนวน 2,062 คน ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2,682 คน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 459 คน 
    2) นักเรียนพิการ ยากจน และด้อยโอกาส จำนวน  60 คน ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน ติดตามและ
ดูแลช่วยเหลือด้านการเรียน การศึกษาต่อ รวมทั้งได้รับคำแนะนำในการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมี
ความสุขโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพื้นที่  
    3) ผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลและมีข้อมูล

พ้ืนฐานของนักเรียนเพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อไป 
 

 5.2 เชิงคุณภาพ 
                   เด็กวัยเรียนเข้าเรียนและได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาภาคบังคับ ตามศักยภาพและความ
เหมาะสมสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข มีจิตสำนึกท่ีดี และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนา
ประเทศชาติต่อไป   

6. ปัญหา / อุปสรรค 
             6.1 ผู้ปกครองของนักเรียนบางราย ไม่ยอมรับข้อมูลผลการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาของบุตร
หลานตนเอง ทำให้เด็กขาดโอกาสทางการศึกษาหรือสิทธิต่างๆ เนื่องจากโรงเรียนและครูไม่สามารถให้การดูแล
และช่วยเหลือได้อย่างเต็มที่ตามวิธีการหรือกระบวนงาน 
     6.2 ผู้ปกครองนักเรียนมีฐานะทางครอบครัวยากจนจึงไม่ส่งบุตรหลานเข้าเรียนต่อในระดับสูงขึ้น  
     6.3 ผู้ปกครองนักเรียนบางรายไม่สนับสนุนให้บุตรหลานเรียนต่อภาคบังคับเนื่องจากไม่เห็น
ความสำคัญของการศึกษา 

7. ข้อเสนอแนะ 
     7.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โรงเรียน เพิ่มช่องทางการชี้แจงรายละเอียด/กระบวนการดำเนินงาน
เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจในสิทธิ โอกาส บทบาทหน้าที่แก่พ่อแม่หรือผู้ปกครองนักเรียน 
     7.2 สนับสนุนด้านจัดหาทุนการศึกษาเพ่ือให้การช่วยเหลือแก่นักเรียนที่ยากจนขาดแคลนอย่าง
ทั่วถึง 
     7.3 หน่วยงาน/โรงเรียนใหร้่วมมือในการสร้างความตระหนักด้านการศึกษาให้แก่ผู้ปกครองนักเรียน 
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8. ภาพการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม 
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10. โครงการ  การขับเคลื่อนพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน สู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ  

1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 53,934  บาท งบประมาณที่ใช้ไป 53,934 บาท  คงเหลือ 0 บาท 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้อย่างเต็มที่ 
 2.2 เพ่ือคัดเลือกและต่อยอดนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการในเวทีระดับนานาชาติ 
 2.3 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและกระตุ้นให้ครู/ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมการจัดการ
เรียนการ 

3. ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
      ร้อยละของนักเรียนมีความสามารถด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา (ป.4-6)        
และระดับมัธยมศึกษา (ม.1-3) จากโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมการแข่งขันคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา เพ่ือเตรียมสู่เวทีระดับนานาชาติ อย่างมีประสิทธิภาพ  

4. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
1.ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อม  
2. ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯรอบที่ 1 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
3. การสรุปและรายงานผลโครงการฯ 

5. ผลการดำเนินงาน 
    5.1. เชิงปริมาณ 

นักเรียนมีความสามารถด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา (ป.4-6)  
จำนวน 1,263 คน และระดับมัธยมศึกษา (ม.1-3) จำนวน 322 คน จากโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมการแข่งขัน
คัดเลือกเป็นตัวแทนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเตรียมสู่เวทีระดับนานาชาติ รวมทั้งหมด  
จำนวน 1,585 คน 
   5.2. เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนมีความสามารถด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและแสดง 
ศักยภาพได้อย่างเต็มที่ 

6. ปัญหา / อุปสรรค 
- 

7. ข้อเสนอแนะ 
- 
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8. ภาพการดำเนินงาน / กิจกรรม 
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11. โครงการ  การอบรมครูด้วยระบบทางไกลตามโครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพ 
            ด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา  
           ปีงบประมาณ 2563 

1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 58,000 บาท งบประมาณที่ใช้ไป 58,000 บาท   คงเหลือ  0  บาท 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาครูพี่เลี้ยงประจำศูนย์ฝึกอบรมทำหน้าที่ร่วมกับ สสวท. ในการดำเนินการจัดอบรม 

ขยายผลให้กับครูผู้สอน จากโรงเรียนในสังกัด สพฐ. สช. สถ.และ สนศ.ในจังหวัดมหาสารคาม มีความรู้ความ
เข้าใจและสามารถจัดประสบการณ์เรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามแนวทาง สสวท.       
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนปฐมวัย ครูประถมศึกษา และครูมัธยมศึกษาจากโรงเรียนในสังกัด 
สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มีความร ู ้ความเข ้าใจและสามารถ                     
จัดประสบการณ์เรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามแนวทาง สสวท. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

      3.1 ร้อยละ100 ของครูพ่ีเลี้ยงศูนย์ฝึกอบรมครูด้วยระบบทางไกล สามารถจัดอบรมขยายผลให้กับ
ครูผู้สอน มีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดประสบการณ์เรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  
ตาม แนวทาง สสวท. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     3.2 ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนปฐมวัย ครูประถมศึกษา และครูมัธยมศึกษาจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดประสบการณ์เรียนรู้
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามแนวทาง สสวท. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
1.ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อม  
2. อบรมครูพ่ีเลี้ยงฯ 5 รุ่น ดังนี้ 

รุ่นที ่1 ระดับปฐมวัย จำนวน 15 คน 
รุ่นที่ 2 การอบรมครูพ่ีเลี้ยงฯ ระดับประถมศึกษาตอนต้น จำนวน 21 คน 
รุ่นที่ 3 การอบรมครูพ่ีเลี้ยงฯ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย จำนวน 21 คน 
รุ่นที่ 4 การอบรมครูพ่ีเลี้ยงฯ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 14 คน 
รุ่นที่ 5 การอบรมครูพ่ีเลี้ยงฯ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 9 คน 

3. การสรุปและรายงานผลโครงการฯ 
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5. ผลการดำเนินงาน 

    5.1. เชิงปริมาณ 
1. ครูพ่ีเลี้ยงประจำศูนย์ฝึกอบรมครูด้วยระบบทางไกล  จำนวน 84 คน สามารถจัดอบรม 

ขยายผลให้กับครูผู้สอน มีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดประสบการณ์เรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ตามแนวทาง สสวท. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ครูผู้สอนปฐมวัย (40 คน) ครูประถมศึกษาตอนต้น (40 คน) ครูประถมศึกษาตอนปลาย  
(40 คน) และครูมัธยมศึกษาตอนต้น (40 คน)  จำนวนทั้งหมด  160  คน มีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัด
ประสบการณ์เรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามแนวทาง สสวท. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   5.2. เชิงคุณภาพ 

1. ครูพ่ีเลี้ยงประจำศูนย์ฝึกอบรมครูด้วยระบบทางไกล สามารถจัดอบรมขยายผลให้กับ 
ครูผู้สอน มีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดประสบการณ์เรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี   
ตามแนวทาง สสวท. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ครูผู้สอนปฐมวัย ครูประถมศึกษาตอนต้น ครูประถมศึกษาตอนปลาย และครูมัธยมศึกษา 
ตอนต้น มีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดประสบการณ์เรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี     
ตามแนวทาง สสวท. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6. ปัญหา / อุปสรรค 
- 

7. ข้อเสนอแนะ 
- 

8. ภาพการดำเนินงาน / กิจกรรม 
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นโยบายที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 

1.  โครงการ การขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ตามแนวการทดสอบ 
       ระดับชาติ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
       โดยการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ Boot Camp 

1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 37,200 บาท งบประมาณที่ใช้ไป 37,200 บาท   คงเหลือ 0  บาท 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.2 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ การทดสอบระดับชาติ (O-NET)  
 2.3 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาทักษะครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา และ ขยายโอกาส จัดให้
การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) ตามรูปแบบครูผู้สอนภาษาอังกฤษ Boot Camp  

3. ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
  1. ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
 2. ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Boot 
Camp 

3.ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบ (Active Learning) 
4. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

มีคะแนน O-NET ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป มีจำนวนเพิ่มข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมาร้อยละ 5 

4. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
4.1 จัดทำ/ขออนุมัติโครงการ/แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานตามโครงการ 
4.2 ประชุมคณะทำงานวางแผนอบรมเชิงปฏิบัติการ 
4.3 อบรมเชิงปฏิบัติการครูแกนนำภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (จำนวน 2 วัน) 
4.4 อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  (จำนวน 2 วัน) 
4.5 สรุปและรายงานผล 
 

5. ผลการดำเนินงาน 
    5.1. เชิงปริมาณ 
  5.1.1 โรงเรียนในสังกัด ครูแกนนำภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา จำนวน 40 คน 
 5.1.2 โรงเรียนในสังกัด ครูแกนนำภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา จำนวน  20  คน 
   5.2. เชิงคุณภาพ 
 5.2.1 ร้อยละ 85 นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 
สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได้อย่างมีคุณภาพ  
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5.2.2 ร้อยละ 5 คะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
เพ่ิมข้ึนตามเป้าหมายที่กำหนด 

5.2.3 ร้อยละ 70 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษสามารถจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมปฏิบัติจริง Active 
Learning โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ Boot Camp 

6. ปัญหา / อุปสรรค 
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษไม่ได้จบสาขาวิชาที่ได้รับผิดชอบให้สอน จึงขาดความม่ันใจในการจัด 

กิจกรรมส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  

7. ข้อเสนอแนะ 
7.1 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของครูผู้สอนโดยการจัดการเรียนรู้

ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) อย่างเป็นกัลยาณมิตรเพ่ือสร้างความมั่นใจ 
7.2 เปิดโอกาสให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ

การสื่อสารโดยการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) กับเพ่ือนร่วมวิชาชีพ  
7.3 ชี้แนะ ผู้ร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือ 

ส่งเสริมให้เกิดวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศต่อไป 

8. ภาพการดำเนินงาน / กิจกรรม 
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รายงานผลดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  2563 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  

2.  โครงการ  ประชุมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ สังเคราะห์ผลการดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563   
                และการวิเคราะห์จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564               

1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 39,610 บาท งบประมาณที่ใช้ไป 33,570 บาท คงเหลือ  6,040  บาท 

2. วัตถุประสงค์ 

           1. เพื่อพัฒนาบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน ในการสร้างองค์ความรู้เรื่อง การสังเคราะห์ผลการ
ดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 2. เพ่ือจัดเตรียมจัดทำแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2564 
 3. เพ่ือฝึกปฏิบัติกิจกรรม และแนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาเครือข่ายให้หลากหลายและสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้กับกลุ่มวิชาชีพอ่ืน 

3. ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
 1.สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบ “ชุมชน

แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”  
 2. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะการเรียนรู้
หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้ 

4. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
         ประชุมเชิงปฏิบัติการการสังเคราะห์ผลแผนปฏิบัติการปี 2563 / อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำร่าง
แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 21 -23 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเชียงคานแกรนด์ 

5. ผลการดำเนินงาน 
    5.1 เชิงปริมาณ 

1. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ที่กำกับดูแล 
กลุ่มนโยบายและแผน 
 2.. บุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2) กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มICTและลูกจ้าง จำนวน  8  คน 
    5.2 เชิงคุณภาพ 
      ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2) กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มICTและลูกจ้าง มีองค์
ความรู้ และสามารถสังเคราะห์ผลการดำเนินการที่ผ่านมา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ มีการจัด
เตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 

6. ปัญหา / อุปสรรค 

- 

7. ข้อเสนอแนะ 

- 
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รายงานผลดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  2563 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  

8. ภาพการดำเนินงาน / กิจกรรม 
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รายงานผลดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  2563 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  

3. โครงการ พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร   250,000 บาท งบประมาณท่ีใช้ไป 279,510 บาท  คงเหลือ 0  บาท                      

2. วัตถุประสงค์ 
      2.1 เพ่ือให้การดำเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานราชการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
บริสุทธิ์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีมาตรฐาน 
 2.2 เพ่ือให้ได้บุคลากรที่ดี มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ ส่งผลให้สถานศึกษาสามารถจัดการเรียน
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 2.3 เพ่ือสรรหา/คัดเลือกบุคลากรได้ครบตามจำนวนอัตราที่ได้รับจัดสรร 

3. ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
    3.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มีแผนอัตรากำลังในการสรรหา      
/ คัดเลือกบุคคล 
          3.2 ได้บุคลากรตรงกับความต้องการของสถานศึกษา 

4. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
การสรรหา / คัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน และตำแหน่งนักจิตวิทยา 

ประจำสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

5. ผลการดำเนินงาน 
    5.1. เชิงปริมาณ 

สรรหา/คัดเลือกบุคลากรเพ่ือปฏิบัติงานเป็นพนักงานราชการ ได้ตามจำนวนอัตราที่ได้รับจัดสรร 
ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 9 อัตรา ตำแหน่งนักจิตวิทยาประจำสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จำนวน 1 อัตรา  
       5.2. เชิงคุณภาพ 
 ได้บุคลากรปฏิบัติงานเป็นพนักงานราชการ ที่ดีมีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถท่ีเหมาะสม ส่งผล 
ต่อการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

6. ปัญหา / อุปสรรค 
 6.1 การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือเป็นพนักงานราชการและการคัดเลือกคัดเลือก
บุคคลเพื่อจัดจ้างจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ได้ยึดตามระเบียบหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด ซึ่งในการปฏิบัติมีกระบวนการที่ซับซ้อนหลายขั้นตอน ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส บริสุทธิ์  
ยุติธรรมมีความเสมอภาค และสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องดำเนินการในรูปแบของคณะกรรมการ แต่งตั้ง
บุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการจำนวนมากตามความเหมาะสมและจำเป็น เพ่ือรองรับการตรวจสอบ 
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รายงานผลดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  2563 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  

6.2 จากการที่ต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ และยุติธรรม จึงต้องแต่งตั้งบุคคลจากหลาย
ฝ่ายมาเป็นคณะกรรมการดำเนินการ เช่น กรรมการออกข้อสอบ กรรมการสัมภาษณ์  กรรมการคุมสอบ 
กรรมการรับ – ส่งข้อสอบ เป็นต้น  ซึ่งในคณะกรรมการบางชุด จะถือเป็นความลับทำให้เกิดปัญหาในการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมด้านบุคคลมาเป็นคณะกรรมการ ด้านสถานที่สอบ การประสานงาน 
กับกรรมการล่วงหน้า  การดำเนินการจัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้คณะกรรมการคณะต่าง ๆ 

6.3 เนื่องจากเป็นการสรรหาและคัดเลือกบุคคลทั่วไป ทำให้มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นจำนวน
มาก จึงต้องใช้บุคลากรและงบประมาณในการดำเนินการจำนวนมาก แต่มีงบประมาณในการดำเนินการ 
ที่จำกัด   

 7. ข้อเสนอแนะ 
  7.1 เนื่องจากมีงบประมาณท่ีจำกัด เพื่อเป็นประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสรรหาและคัดเลือก
บุคคล ควรแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่หลายด้านโดยต้องไม่เกิดความเสียหายต่อทางราชการด้านวัสดุ
อุปกรณ์ในการดำเนินการ ควรใช้เท่าท่ีมีความจำเป็น 
  7.2 จากการดำเนินการที่ผ่านมาพบว่า อาจมีผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการสรรหาและการคัดเลือก 
โดยการแอบอ้างว่าจะช่วยเหลือผู้สมัครให้สอบได้ เพ่ือเป็นการป้องปราม ควรแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้ารับ 
การคัดเลือกทราบและอย่าได้หลงเชื่อ และขอความร่วมมือแจ้งให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบเพ่ือ
ดำเนินการทางกฎหมายต่อไป 

 8. ภาพการดำเนินงาน / กจิกรรม 
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รายงานผลดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  2563 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  

นโยบายที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมี
มาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

1. โครงการ  การขับเคลื่อนการยกระดับระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
      ระดับชั้นเรียน เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 6,650 บาท งบประมาณที่ใช้ไป 6,650 บาท คงเหลือ 0 บาท 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับชั้นเรียน ให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล อย่างยั่งยืน 
 2.2 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร ในระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 2.3 เพ่ือให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดมีผลการประเมินคุณภาพภายนอก ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป 

3. ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
3.1 ร้อยละ 80 ของโรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
3.2 ร้อยละ 80 ของโรงเรียนที่ประสงค์ขอรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ ได้ผลการประเมิน

ตั้งแต่ระดับ ดี ขึ้นไป 
3.3 ร้อยละ 80 ของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรมีความเข้าใจและตระหนักในระบบการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

4. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
4.1 จัดทำ / ขออนุมัติโครงการ/แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานตามโครงการ 
4.2 ประชุมคณะทำงาน (ศึกษานิเทศก์/คณะกรรมการ) 
4.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 

2562 
4.4 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนยกระดับระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ระดับห้องเรียน โรงเรียนในสังกัด จำนวน 196 โรง 
4.5 นิเทศ ติดตามและประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียน ระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาระดับห้องเรียน โรงเรียนในสังกัด จำนวน 196 โรง 
4.6 สรุปและรายงานผล 

5. ผลการดำเนินงาน 
   5.1. เชิงปริมาณ 

5.1.1 โรงเรียนในสังกัด จำนวน 196 โรง 
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   5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
5.1.2 โรงเรียนทุกโรงในสังกัด มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ที่เข้มแข็ง 
5.1.3 โรงเรียนที่ประสงค์ขอรับการประเมินคุณภาพภายนอก มีระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา ในระดับดี ขึ้นไป  
5.1.4 โรงเรียนที่ประสงค์ขอรับการประเมินคุณภาพภายนอก ได้รับผลการประเมินคุณภาพภายนอก 

ในระดับดี ขึ้นไป 
   5.2. เชิงคุณภาพ 

5.2.1 โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษามีความเข้มแข็ง  
5.2.2 โรงเรียนที่ประสงค์ขอรับการประเมินคุณภาพภายนอก มีระบบประกันคุณภาพภาย              

ในสถานศึกษา ในระดับดี ขึ้นไป  
5.2.3 โรงเรียนที่ประสงค์ขอรับการประเมินคุณภาพภายนอก ได้รับผลการประเมินคุณภาพภายนอก 

ในระดับดี ขึ้นไป 

6. ปัญหา / อุปสรรค 
6.1 โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ไม่ชัดเจน ไม่เป็นระบบ 
6.2 ครูและบุคลากรขาดความตระหนักในระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

7. ข้อเสนอแนะ 
7.1 โรงเรียนกำหนดมาตรฐานของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการ พัฒนาตามแผนปฏิบัติการและ

มาตรฐานสถานศึกษา 
7.2 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่ ตามมาตรฐานของสถานศึกษาและ

แผนปฏิบัติการของสถานศึกษา 
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8. ภาพการดำเนินงาน / กิจกรรม 
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นโยบายที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1. โครงการ  การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด 
    ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงเรียนต้นแบบส่ิงแวดล้อม  
    ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  
    เขต 1  ปีการศึกษา 2563 

1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000 บาท งบประมาณที่ใช้ไป 15,000 บาท   คงเหลือ 0 บาท 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือสร้างจิตสำนึก ขยายองค์ความรู้ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการผลิตและบริโภค ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาตามแนวศาสตร์พระราชาสู่การนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน 
 2.2 เพ่ือส่งเสริมความรู้ ด้านวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) การลดคาร์บอนในสถานศึกษา ผลิตสื่อ 
จัดกิจกรรมและบูรณาการสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องด้านการเลือกผลิตและเลือกซื้อที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตามนโยบาย 4.0  
 2.3 เพ่ือสนับสนุนความรู้ความเข้าใจเชื่อต่อเครือข่ายเตรียมความพร้อมโรงเรียนและชุมชนบริเวณใกล้
โรงงานอุตสาหกรรมที่จะได้รับการพัฒนาเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 2.4 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษา สำนักงานเขตฯ เป็นต้นแบบในการจัดซื้อจ้างเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นแบบอย่างในการสร้างจิตสำนึกด้านการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือยกระดับให้เป็น
สถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่ฯ ด้านการศึกษาสีเขียวต้นแบบ 

3. ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
  3.1 ร้อยละ 80 ของโรงเรียนต้นแบบในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและ
สร้างจิตสำนึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนำไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน เช่น การ
ส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง 
            3.2 ร้อยละ 80 ของโรงเรียนต้นแบบในสังกัดมีการนำขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และ
พลังงานเพ่ือลดปริมาณขยะและมีการส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและ
ชุมชน 
            3.3 ร้อยละ 70 ของโรงเรียนต้นแบบในสังกัดมีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม
และการขยะมาใช้ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง 
            3.4 ร้อยละ 75 ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน
โรงเรียน ชุมชน เรียนรู้ด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และ
ตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว 
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  3.5 ร้อยละ 70 ของนักเรียนและโรงเรียนต้นแบบในสังกัด มีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลด
ปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ ในการดำเนินกิจกรรมประจำวันในสถานศึกษาและที่บ้าน ข้อมูลของ Carbon 
Footprint ในรูปแบบ QR CODE และ PAPER less  
  3.6 ร้อยละ 75 ของครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และดำเนินการจัดทำ
งานวิจัยด้านการสร้างสำนึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ 
  3.7 ร้อยละ 60 ของครู และนักเรียน สามารถนำสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมา
ประยุกต์ใช้ในโรงเรียนการจัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและชุมชนได้ตามแนวทาง        
Thailand 4.0 
    3.8 ร้อยละ 70 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียนต้นแบบมีการปรับปรุงและพัฒนา
บุคลากรและสถานที่ให้เป็น สำนักงานสีเขียว โรงเรียนสีเขียว ต้นแบบ มีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน 

4. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
 4.1 จัดทำ/ขออนุมัติโครงการ/แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานตามโครงการ 
 4.2 ประชุมคณะทำงาน (ศึกษานิเทศก์/คณะกรรมการ)/ออกแบบกิจกรรมการดำเนินการ 
 4.3 ดำเนินการตามโครงการ 
   4.3.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนน้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 
2019 (COVID-19) ในโรงเรียนต้นแบบสิ่งแวดล้อม ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  
          4.3.2 นิเทศ ติดตามและประเมินผล      

4.4 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

5. ผลการดำเนินงาน 
    5.1. เชิงปริมาณ 
  5.1.1 โรงเรียนในสังกัด ได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ การสร้างจิตสำนึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 5.1.2 โรงเรียนในสังกัด นำเทคโนโลยีมาจัดทำระบบสารสนเทศการเก็บข้อมูล ด้านความรู้ เรื่องฉลาก
สีเขียวเพ่ือสิ่งแวดล้อม และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียนตามแนวทาง Thailand 4.0 
 5.1.3 โรงเรียนในสังกัด จัดทำนโยบายจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 5.1.4 โรงเรียนในสังกัด บูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ การผลิตและบริโภค 
สู่การลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่ำ สู่ชุมชนคาร์บอนต่ำ 
 5.1.5 โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่ มีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นต้น สถานศึกษาสีเขียว 
(Green School) สำนักงานสีเขียว (Green Office) เพ่ือเป็นแบบอย่างเอ้ือหรือสนับสนุนการเรียนรู้ของ
นักเรียนและชุมชน 
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   5.2. เชิงคุณภาพ 
  5.2.1 โรงเรียนต้นแบบ 5 โรงเรียน มีนโยบายส่งเสริมความรู้และสร้างจิตสำนึกและจัดการเรียนรู้การ
ผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
            5.2.2 โรงเรียนต้นแบบ จำนวน 5 โรงเรียน นำขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ 
            5.2.3 โรงเรียนนวัตกรรมต้นแบบในการนำ 3Rs มาประยุกต์ใช้ในการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมจำนวน 5 โรงเรียน 
            5.2.4 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มีการทำนโยบายการจัดซื้อ   
จัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
            5.2.5 โรงเรียน จำนวน 191 โรงเรียน นำ 3Rs มาประยุกต์ใช้ในการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

6. ปัญหา / อุปสรรค 
6.1 โรงเรียนมีบุคลากรในการดูแลงานสิ่งแวดล้อมจำนวนน้อย  
6.2 ครูและบุคลากรขาดความตระหนักในการดูแลสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษา 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 โรงเรียนกำหนดมาตรฐานของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการ พัฒนาตามแผนปฏิบัติการและ
มาตรฐานสถานศึกษา 
 7.2 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่ ตามมาตรฐานของสถานศึกษาและ
แผนปฏิบัติการของสถานศึกษา 

8. ภาพการดำเนินงาน / กิจกรรม 
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นโยบายที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

1. โครงการ  กำหนดนโยบาย และทิศทางการพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
                จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2563 – 2565  และจัดทำแผนปฏิบัติ 
                การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 47,550  บาท งบประมาณที่ใช้ไป  47,550 บาท  คงเหลือ  0 บาท 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการระดมความคิด

สร้างสรรค์ร่วมกำหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศ
ของโลกและเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปัญหาความต้องการของพ้ืนที่สนับสนุนการ
ดำเนินการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 

2.2 เพ่ือให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  มีนโยบายและทิศทางการ
พัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
  2.3 เพ่ือให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มีแผนพัฒนาการศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐาน ประจำปี พ.ศ. 2563 – 2565 และมีแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

2.4 เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัด มีแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในการขับเคลื่อน
นโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และนำไปสู่เป้าหมายความสำเร็จ 

3. ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
หน่วยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยี (Digital Technology) มาใช้ในการ            

เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 

4. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
4.1 ขั้นการวางแผน (Plan) การเตรียมการ สื่อสารและสร้างความเข้าใจ  

           (1) จัดเตรียมข้อมูล และข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงาน และส่วนที่เกี่ยวข้อง 
           (2) แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาการศึกษา  
            (3) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ (งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
            (4) แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประจำปี พ.ศ. 2563–2565 
และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
            (5) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบร่างแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประจำปี            
พ.ศ. 2563–2565 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
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รายงานผลดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  2563 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  

            (6) แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ดูแลโครงการ/กิจกรรม และผู้รับผิดชอบตามนโยบาย/ตัวชี้วัด 
            (7) ประสานคณะกรรมการ คณะทำงานและผู้เกี่ยวข้อง กำหนดวัน เวลาและสถานที่
ดำเนินการ 
 

     4.2 ขั้นปฏิบัติ (Do) ดำเนินการจัดทำแผน 
            (1) ประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาการศึกษา  
            (2) ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ(งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
            (3) ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประจำปี พ.ศ. 2563–2565 
และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
            (4) แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ดูแลโครงการ/กิจกรรม และผู้รับผิดชอบตามนโยบาย/ตัวชี้วัด 
     4.3 ขั้นตรวจสอบ (Check)  การตรวจสอบแผน 
            (1) ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่างแผนพัฒนาการศึกษาฯ และแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 
            (2) เสนอแผนพัฒนาการศึกษาฯ และแผนปฏิบัติการประจำปีฯ ต่อ อกศจ./กศจ. ให้ความ
เห็นชอบ 
            (3) จัดทำเอกสารแผนพัฒนาฯ และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563         
ฉบับสมบูรณ์       
    4.4 นำแผนสู่การปฏิบัติ (Action) 
            (1) แจ้งประชาสัมพันธ์ผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ผู้รับผิดชอบโครงการ/
กิจกรรม ดำเนินการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และนำไปสู่เป้าหมายตัวชี้วัด 
            (2) แจ้งประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัดรับทราบนโยบายและทิศทางการพัฒนาการศึกษาฯ 
เพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ของโรงเรียน 
            (3) แจ้งประชาสัมพันธ์นโยบายและทิศทางการพัฒนาการศึกษาผ่านช่องทางหนังสือราชการ  
เว็บไซต์และป้ายประชาสัมพันธ์ไวนิล 
            (4) รายงานหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
            (5) มอบกลุ่มงานติดตาม ประเมินและรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

5. ผลการดำเนินงาน 
     5.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  มีนโยบายและทิศทางการพัฒนา
การศึกษา เป็นกรอบและเครื่องมือในการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
      5.2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  มีแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ประจำป ีพ.ศ. 2563 – 2565  และมีแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
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รายงานผลดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  2563 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  

      5.3 สถานศึกษาในสังกัด สามารถนำนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการ
บริหารจัดการศึกษา และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      5.4 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความเข้าใจในนโยบายและทิศทางการพัฒนาการศึกษา 
ของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  สามารถขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม  
 
6. ปัญหา / อุปสรรค 
- 

7. ข้อเสนอแนะ 
- 

8. ภาพการดำเนินงาน / กิจกรรม 
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รายงานผลดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  2563 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  

2. โครงการ ตรวจสอบภายใน เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานภาครัฐ โดยใช้ระบบเครือข่าย      
     และการบริหารแบบมีส่วนร่วม  ประจำปีงบประมาณ 2563 

1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 30,207 บาท งบประมาณที่ใช้ไป 30,207 บาท คงเหลือ 0 บาท 

2. วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1        

ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
2. เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

มหาสารคาม เขต 1 ให้สามารถปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
3. เพ่ือตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและให้ข้อเสนอแนะในการบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติ

การ การควบคุมทาง การเงิน การบัญชีและความคุ้มค่าจากการใช้ทรัพย์สิน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับและหนังสือสั่งการ ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งสอบทานระบบควบคุมภายในของหน่วยงานและสถานศึกษา  
ในสังกัด    

3. ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดที่ 4 สถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและชอบ    

บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

4. กิจกรรมที่ดำเนินการ  
1. ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  
2. ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 23 โรงเรียน 

 

5. ผลการดำเนินงาน 
    5.1. เชิงปริมาณ  
      ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาในสังกัด  จำนวน 23 โรงเรียน  
    5.2. เชิงคุณภาพ  
    1. สถานศึกษาในสังกัด มีการบริหารงบประมาณ การควบคุมการเงิน การบัญชี  มีประสิทธิภาพและ
ใช้ทรัพยากรคุ้มค่า เกิดประโยชน์ต่อคุณภาพการศึกษา  

2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มีการบริหารงบประมาณโปร่งใส 
ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ ผลการปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ  

6. ปัญหา / อุปสรรค 
     ด้วยสถานการณ์โควิดทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนการตรวจสอบและปฏิทินการตรวจสอบ
สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ที่กำหนดไว้ 
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รายงานผลดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  2563 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  

7. ข้อเสนอแนะ 
     หน่วยตรวจสอบภายใน ได้มีการปรับปฏิทินการตรวจสอบจึงขอปรับแผนการตรวจสอบประจำปี
งบประมาณ 2563 และปรับโครงการตรวจสอบภายใน เพ่ือสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานภาครัฐ โดยใช้
ระบบเครือข่ายและกาบริหารแบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2563 และขอปรับงบประมาณเป็นจำนวน 
30,207.- (-สามหมื่นสองร้อยเจ็ดบาทถ้วน-) ตามรายละเอียดแผนการตรวจสอบและโครงการตรวจสอบภายใน
ฯ ดังแนบ 

8. ภาพการดำเนินงาน / กิจกรรม 
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รายงานผลดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  2563 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  

3.  โครงการ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 50,000 บาท งบประมาณที่ใช้ไป 17,600 บาท คงเหลือ 32,400 บาท 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานทางระบบอิเล็กทรอนิกส์และ   

เชิงประจักษ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ทางระบบ e-MES) การดำเนินการทางยุทธศาสตร์ สพฐ. 
2. เพ่ือติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานทางระบบอิเล็กทรอนิกส์และ  

เชิงประจักษ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ทางระบบ e-MES) การดำเนินการทางยุทธศาสตร์ สพฐ.   
3. เพ่ือติดตามผลการตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ /ตรวจราชการแบบบูรณาการ

สำนักนายกรัฐมนตรี ฯลฯ 

3. ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
สถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสำนักงานส่วนกลาง ได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงาน 

ที่มีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา         
เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกตำบล 

4. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
4.1 ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทางระบบอิเล็กทรอนิกส์และ      

เชิงประจักษ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ทางระบบ e-MES) การดำเนินการทางยุทธศาสตร์ สพฐ. 
4.2 ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทางระบบอิเล็กทรอนิกส์และ     

เชิงประจักษ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ทางระบบ e-MES) การดำเนินการทางยุทธศาสตร์ สพฐ. 
4.3 ติดตามผลการตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ /ตรวจราชการแบบบูรณาการ

สำนักนายกรัฐมนตรี ฯลฯ 

5. ผลการดำเนินงาน 
    เชิงปริมาณ 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และรายงานผลการตรวจราชการ
ตามนโยบายกระทรวงศึกษา /ตรวจราชการแบบบูรณาการสำนักนายกรัฐมนตรี 
    เชิงคุณภาพ 

นำแนวทางท่ีได้จากการดำเนินงานของโครงการไปดำเนินการในปีต่อไป 

6. ปัญหา / อุปสรรค 
- 

7. ข้อเสนอแนะ 
- 
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8. ภาพการดำเนินงาน / กิจกรรม 
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รายงานผลดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  2563 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  

4. โครงการ การขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน 
               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 35,000 บาท งบประมาณที่ใช้ไป 10,200 บาท คงเหลือ  24,800  บาท 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือพัฒนาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ให้มีความพร้อมและ

ความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาสามารถยกระดับคุณภาพบริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐานและ          
ธรรมาภิบาล 

2.2 เพ่ือให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารจัดการตามภารกิจได้ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและเพ่ือยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2.3 เพ่ือจัดแสดงองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ความสามารถหรือแสดง
ผลงานทางวิชาการและสนับสนุนส่งเสริมสำหรับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐาน ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด 

2.4  เพือ่สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 

2.5.  เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สัมฤทธิผล 

3. ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
3.1. ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมายร้อยละ 100 
3.2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ดำเนินการตามมาตรฐาน

สำนักงานร้อยละ 100  
3.3 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 98 
3.4 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มีความพร้อมและความเข้มแข็ง  

ในการบริหารจัดการความรู้ความสามารถยกระดับคุณภาพมาตรฐานและธรรมาภิบาล 

4. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
    4.1  กิจกรรม 
           4.1.1  จัดทำโครงการ 
           4.1.2  แต่งตั้งคณะทำงาน 
           4.1.3  ประชุมคณะทำงานมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
           4.1.4  ประชุมติดตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ขับเคลื่อน รายงานผลตามปฏิทิน
ปฏิบัติงานกำหนด (รอบไตรมาสที่ 3) 
           4.1.5  ประชุมติดตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ขับเคลื่อน รายงานผลตามปฏิทิน
ปฏิบัติงานกำหนด (รอบไตรมาสที่ 4) 
          4.1.6  รายงานผลมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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    4.2 ขั้นตอน 
4.2.1  ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการบริหารจัดการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มาตรฐานตัวบ่งชี้

กรอบการติดตาม หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล รวมถึงภารกิจอำนาจหน้าที่ของกลุ่มในสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

4.2.2  แต่งตั้งคณะทำงานและมอบหมายผู้รับผิดชอบตามเกณฑ์มาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

4.2.3  จัดประชุมคณะทำงาน เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและความสำคัญของมาตรฐานสำนักงาน      
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

4.2.4  ผู้ที่ได้รับมอบหมายดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
4.2.5  รายงานผลการดำเนินงาน 

5. ผลการดำเนินงาน 
   5.1. เชิงปริมาณ การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประกอบด้วย 

5.1.1  ผอ.สพป.มค.1  - รอง ผอ.สพป.มค.1 จำนวน       3     คน 
5.1.2  ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย   จำนวน     10     คน 
5.1.3  คณะทำงานผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้              จำนวน     55     คน 

   5.2. เชิงคุณภาพ 
5.2.1.  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 บริหารจัดการศึกษาได้ตาม

เกณฑ์มาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนทีการศึกษา 
5.2.2  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในสังกัดมีความรู้และทักษะทางวิชาการ

เพ่ิมข้ึน และได้แสดงความรู้ความสามารถทางวิชาการได้เต็มที่  
5.2.3 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 98 

6. ปัญหา / อุปสรรค 
               - 

7. ข้อเสนอแนะ 
               - 
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8. ภาพการดำเนินงาน / กิจกรรม 
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5. โครงการ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19) สพป.มหาสารคาม เขต 1 

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

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1.  จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส  โคโรนา (Covid-19)  
 2.2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม   เขต 1 มีแหล่งเรียนรู้ให้ข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปได้ศึกษาถึงอันตรายของไวรัสโคโรนา 
(Covid-19) 
 2.3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปได้รู้ถึงวิธีการ
และสามารถป้องกันตนเองจากการแพราระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ได้อย่างถูกวิธี 
 

3. ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
   - 
4. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
    1. จัดหาวสัดุ อุปกรณ์ เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19)  
    2. จัดทำองค์ความรู้ ความเข้าใจและการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)   
 

5. ผลการดำเนินงาน 
 5.1.  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 สามารถดำเนินการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19)  
 5.2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มีแหล่งเรียนรู้ให้ข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปได้ศึกษาถึงอันตรายของไวรัสโคโรนา  
(Covid-19) 
 5.3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปได้รู้ถึงวิธีการ
และสามารถป้องกันตนเองจากการแพราระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ได้อย่างถูกวิธี 
 

6. ปัญหา / อุปสรรค 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโนนา 2019 ทำให้การดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ค่อนข้างล่าช้า 

เพราะมีความต้องการวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันตัวของประชาชนค่อนข้างมาก 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
- 
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8. ภาพการดำเนินงาน / กิจกรรม 
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6.  โครงการ  ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด 

1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 100,000 บาท งบประมาณท่ีใช้ไป 46,100 บาท คงเหลือ 53,900 บาท 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้ผู้อำนวยการโรงเรียน มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ใหม่ ๆ ในการบริหาร
จัดการสถานศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและสามารถเป็นผู้นำที่ดี 

2.2 เพ่ือให้ข้าราชการครูในสังกัดได้รับข้อมูล ข่าวสาร การดำเนินงานเพื่อไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง 
2.3 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได้รับข้อมูล ข่าวสาร เพ่ือไปสู่การปฏิบัติงาน 

ที่ถูกต้อง 

3. ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
3.1 ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมาย ร้อยละ 100 
3.2 ผู้อำนวยการโรงเรียนและข้าราชการครู-บุคลากรทางการศึกษามีความสนใจเข้าใจในระเบียบ   

และระบบการทำงานที่ดี สามารถนำไปปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 

4. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
4.1 เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
4.2 แต่งตั้งคณะทำงาน 
4.3 การประชุม 
4.4 จัดกิจกรรม นิทรรศการ 
4.5 รายงานผลการประชุม กิจกรรม 

 

5. ผลการดำเนินงาน 
5.1  ผู้อำนวยการโรงเรียน-ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  1  ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง 
5.2 ผู้อำนวยการโรงเรียน -ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  1 มีความเข้าใจในการปฏิบัติอย่างถูกต้อง 
5.3  ผู้อำนวยการโรงเรียน-ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา ประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  1  ได้รับทราบกระบวนการพัฒนาทางวิชาชีพครู และสร้าง     
ความเข้าใจ ความร่วมมืออันดี 

5.4  ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถสนองนโยบายสำคัญ  
เร่งด่วน ของรัฐบาลได้เป็นอย่างดี 

6. ปัญหา / อุปสรรค 
- 
7. ข้อเสนอแนะ 
- 
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รายงานผลดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  2563 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  

8. ภาพการดำเนินงาน / กิจกรรม 
        ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่  26  กุมภาพันธ์  2563  ณ ห้องประชุม        
เบญจบงกช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2563  เมื่อวันที่ 20  พฤษภาคม  2563  ณ ห้องประชุม            
พระราชสารคามมุนี สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 
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รายงานผลด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม เขต 1  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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รายงานผลดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 3256  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  
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รายงานผลดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 3256  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  
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รายงานผลดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 3256  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  
 

 

คณะผู้จัดทำ 

ที่ปรึกษา 

นายสมศักดิ์   ภูมิกอง     ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 
นายสมหมาย  โมฆรัตน์    รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต1 
นายสมเพชร   มัชปะโม      รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต1 
นางกัญจนา  สัตตรัตนำพร   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 
นางสาวนภาพร  อุทัยสาร์     ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
 
รวบรวม/เรียบเรียง 

นางธนาจิตต์  พัฒยา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

ปก/รูปเล่ม 

นางสาวสุติพร  วรนาม  พนักงานพิมพ์ดีด 
นางสาวกุลธิดา  เอ่ียมสอาด ลูกจ้างชั่วคราว 
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