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ค ำน ำ 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 ได้จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) เพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทำงเป้ำหมำยในกำรด ำเนินงำน
ขับเคลื่อนและพัฒนำกำรศึกษำ มุ่งหวังเป็นองค์กรจัดและส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ให้มีคุณภำพ มีค่ำเฉลี่ยตำมเกณฑ์และสูงกว่ำระดับประเทศ จำกผลกำรด ำเนินงำน ควำมจ ำเป็นต้องกำร 
ควำมสอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบำยรัฐบำล กระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน จังหวัดมหำสำรคำม และกลุ่มจังหวัด น ำมำวิเครำะห์ศักยภำพส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ SWOT 
Analysis ก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำย นโยบำย มำตรกำรและแนวทำงด ำเนินกำร ตัวชี้วัด โครงกำร 
และกิจกรรม   

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่ำน 
ที่ท ำให้กำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)  
ส ำเร็จลุล่วงด้วยดี หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ฉบับนี้  จะใช้เป็นกรอบ แนวทำง 
และเป้ำหมำย ในกำรด ำเนินงำนให้สัมฤทธิ์ผลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 
 
 
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 
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ส่วนที่ 1 

ข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อมูลพื้นฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

     1. ที่ตั้งและสภาพภูมิศาสตร์ 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต  1 เป็นหน่ วยงำนที่ เกิดขึ้ น 
ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2553 และประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำ พ.ศ. 2553 
 ปัจจุบัน  ส ำนั กงำนเขตพ้ืนที่ กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 ตั้ งอยู่ เลขที่  85  
ถนนศรีสวัสดิ์ด ำเนิน ต ำบลตลำด อ ำเภอเมือง จังหวัดมหำสำรคำม รหัสไปรษณีย์  44000 มีโรงเรียนในเขต
บริกำรที่ตั้งอยู่ในท้องที่ 4 อ ำเภอ ได้แก่ อ ำเภอเมือง อ ำเภอกันทรวิชัย อ ำเภอแกด ำ และอ ำเภอบรบือ  
มีเขตติดต่อ  ดังนี้ 
 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ ำเภอเชียงยืน จังหวัดมหำสำรคำม  
       อ ำเภอยำงตลำด  จังหวัดกำฬสินธุ์ 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ ำเภอเมือง  อ ำเภอศรีสมเด็จ   
                                            จังหวัดร้อยเอ็ด 
  ทิศใต้  ติดต่อกับ อ ำเภอวำปีปทุม  อ ำเภอนำเชือก   
                                                      จังหวัดมหำสำรคำม 
   ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ ำเภอกุดรัง  อ ำเภอโกสุมพิสัย   
                                                      จังหวัดมหำสำรคำม 

 
 
แผนภำพ 1  แผนที่แสดงเขตพ้ืนที่บริกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 
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    2.  อ านาจหน้าที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 เป็นหน่ วยงำนที่ เกิดขึ้ น 

ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2553  และประกำศ
กระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2560 อำศัยอ ำนำจ
ตำมควำมในมำตรำ 8 และมำตรำ 34 วรรคสอง  แห่ งพระรำชบัญญั ติ ระเบี ยบบริหำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546  และโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในกำรประชุม  
ครั้งที่ 2/2560  เมื่อวันที่ 22 กันยำยน พ.ศ. 2560 และตำมค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
และมติคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ในกำรประชุม ครั้งที่ 8/2561  เมื่อวันที่ 10 สิงหำคม 2561 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร จึงออกประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยใน
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ ไว้ดังต่อไปนี้  
  

“ส ำนักงำนเขต”  หมำยควำมว่ำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 

 

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

     1. จัดท ำนโยบำย  แผนพัฒนำ และมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้สอดคล้องกับ
นโยบำย มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน และควำมต้องกำรของท้องถิ่น 

     2. วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำ และหน่วยงำนในเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ  และแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณที่ได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบ รวมทั้งก ำกับ ตรวจสอบ 
ติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว 

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

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

ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนศึกษำประกอบกำร 
และสถำบันอ่ืนที่จัดกำรศึกษำรูปแบบที่หลำกหลำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

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

ด้ำนกำรศึกษำ 
     11. ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐ เอกชน 

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     12. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจกำรภำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำท่ีมิได้ระบุให้เป็นหน้ำที่           

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



 

 
 

 แผนภาพ 2   โครงสร้างการบริหารจัดการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
                  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม 
เขต 1 

 

ก.ต.ป.น. 

กฎหมายและคดี หน่วยตรวจสอบภายใน 

นิเทศติดตามฯ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

นโยบายและแผน บริหารงาน
บุคคล 

บริหาร
การเงิน 

และสินทรัพย์ 

 

อ านวยการ ส่งเสริม
การศึกษา
ทางไกลฯ 

สถานศึกษา กรรมการสถานศึกษา 

4 
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3.  ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1  เป็นหน่วยงำนภำยใต้กำรก ำกับดูแลของ

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีข้อมูลพื้นฐำนทำงกำรศึกษำ ดังนี้ 
3.1 ข้อมูลบุคลำกร 

     ตำรำงที่ 1  แสดงข้อมูลจ ำนวนบุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
รำยกำร จ ำนวน (คน) หมำยเหตุ 

1. สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
   1.1  ผู้อ ำนวยกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
   1.2  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
   1.3  ศึกษำนิเทศก์ 
   1.4  บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 38 ค (2) 
   1.5  พนักงำนรำชกำร 
   1.6  ลูกจ้ำงประจ ำ 
   1.7  ลูกจ้ำงชั่วครำว 

 
1 
3 
18 
37 
3 
5 
14 

 

รวม 81  
2. สังกัดสถำนศึกษำ 
   2.1  ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
   2.2  รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
   2.3  ข้ำรำชกำรครู 
   2.4  พนักงำนรำชกำร 
   2.5  ลูกจ้ำงประจ ำ 
   2.6  ลูกจ้ำงชั่วครำว 
         2.6.1  ครูอัตรำจ้ำง 
         2.6.2  นักกำรภำรโรง 
         2.6.3  ธุรกำรโรงเรียน 
         2.6.4  ครูพี่เลี้ยงเด็กพิกำร 

 
147 
12 

1,133 
18 
45 
 

22 
95 
179 
49 

 

รวม 1,700  
รวมทั้งสิ้น 1,781  

หมำยเหตุ.-  ข้อมูล  ณ  เดือนพฤศจิกำยน 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภำพ 3 แสดงขอ้มูลจ ำนวนบุคลำกรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 



6 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

ต ำ่กว่ำปริญญำตรี ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก รวม

ผู้อ ำนวยกำรเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำ

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำ

กลุ่มอ ำนวยกำร

กลุ่มบริหำรกำรเงนิและสินทรัพย์

กลุ่มนโยบำยและแผน

กลุ่มบริหำรงำนบุลคล

กลุ่มส่งเสริมจดักำรศึกษำ

กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผล

หน่วยตรวจสอบภำยใน

พนักงำนรำชกำร

ลูกจำ้งประจ ำ

ลูกจำ้งช่ัวครำว

รวมทัง้สิน้

         ตำรำงที่ 2  แสดงจ ำนวนบุคลำกรในสังกัด  จ ำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ 

ส่วนรำชกำรใน สพป.มค.1 

จ ำนวนผู้ปฏิบัติงำน 
วุฒิกำรศึกษำ 

ต่ ำกว่ำ 
ปริญญำตรี 

ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก รวม 

ผู้อ ำนวยกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ    1 1 
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ   2 1 3 
กลุ่มอ ำนวยกำร  3 2  5 
กลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์  3 3  6 
กลุ่มนโยบำยและแผน   5  5 
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 1 2 8  11 
กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 2 2 2  6 
กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล (ศน.)  1 12 5 18 
กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล  (38 ค (2))  2   2 
หน่วยตรวจสอบภำยใน   2  2 
พนักงำนรำชกำร  2 1  3 
ลูกจ้ำงประจ ำ 3 2   5 
ลูกจ้ำงชั่วครำว 5 9   14 

รวมทั้งสิ้น 11 26 37 7 81 
หมำยเหตุ.-   ข้อมูล  ณ  เดือนพฤศจิกำยน  2563 
 
  แผนภำพ 4  แสดงจ ำนวนบุคลำกรในสังกัด  จ ำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ 
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ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ต า่กว่าปริญญาตรี

ผู้อ่านวยการ

รองผู้อ่านวยการ

ครู

ครูผู้ช่วย

พนักงานราชการ

ครูอัตราจ้าง

ครูวิกฤติ

ครูวิทย์-คณิต

ครูพี เล้ียงเด็กพิการ

ธุรการโรงเรียน

ลูกจ้างประจ่า

ลูกจ้างชั วคราว (นักการ)

          ตำรำงที่ 3  แสดงจ ำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำที่ปฏิบัติงำนจริง จ ำแนกตำม      
สำยงำนต ำแหน่ง วิทยฐำนะ  วุฒิกำรศึกษำ และเพศ 

ประเภท ต ำแหน่ง วิทยฐำนะ 

วุฒิทำงกำรศึกษำ / เพศ 

ปริญญำเอก ปริญญำโท ปริญญำตร ี
ต ำกว่ำ

ปริญญำตร ี
รวมทั้งสิ้น 

ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ รวม 

บริหำร 

ผู้อ ำนวยกำร
สถำนศึกษำ 

ชช.พ            
ชช.   1      1  1 
ชพ. 9 2 82 28 17 3   108 33 141 
ชก.   4 1     4 1 5 
ไม่มีวิทยฯ            

รอง
ผู้อ ำนวยกำร
สถำนศึกษำ 

ชช.            
ชพ.   1 8     1 8 9 
ชก.   1 2     1 2 3 
ไม่มีวิทยฯ            

สำยกำร 
สอน 

คร ู

ชช.พ.            
ชช.            
ชพ.  2 47 184 129 442 1 1 177 629 806 
ชก.    32 8 37   8 69 77 
ไม่มีวิทยฯ   4 8 21 114   25 122 147 

ครูผู้ช่วย   1 5 16 81   17 86 103 
พนักงำนรำชกำร     6 15   6 15 21 
ครูอัตรำจ้ำง            
ครูวิกฤต ิ     4 4   4 4 8 
ครูวิทย์ – คณิต     1 13   1 13 14 
ครูพี่เลีย้งเด็กพิกำร     12 37   12 37 49 
ธุรกำรโรงเรียน     34 145   34 145 179 

ลูกจ้ำงประจ ำ 1 1 48  49 1 50 
ลูกจ้ำงช่ัวครำว (นักกำรฯ)   93 2 93 2 95 

              
รวม   9 4 141 268 249 892 142 3 541 1,167 1,708 

หมำยเหตุ.-   ข้อมูล  ณ  เดือนพฤศจิกำยน  2563        

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภำพ 5 แสดงจ ำนวนครแูละบุคลำกรทำงกำรศกึษำในสถำนศกึษำที่ปฏิบัติงำนจริง จ ำแนกตำมสำยงำนต ำแหน่ง วทิยฐำนะ ฯ 
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3.2 ข้อมูลโรงเรียน 
    ตำรำงที่ 4 โรงเรียนและนักเรียนในสังกัดแยกช่วงชั้นและอ ำเภอ 

อ ำเภอ 
จ ำนวนโรงเรียน 

ไม่รวม รวม 
จ ำนวนนักเรียน 

โรงเรียน
หลัก 

โรงเรียน
มำรวม 

ก่อน
ประถม 

ประถม มัธยมต้น รวม 

เมือง 5 6 52 63 1,425 6,755 721 8,901 
แกด ำ 1 1 18 20 365 1,205 199 1,769 

กันทรวิชัย 4 6 38 48 950 3,191 154 4,295 
บรบือ - - 65 65 132 5,840 521 6,493 
รวม 10 13 173 196 2,872 16,991 1,595 21,458 

หมำยเหตุ.-  ข้อมูล  ณ  เดือน พฤศจิกำยน  2563 

 โรงเรียนในสังกัด จ ำนวน  196 โรง ด ำเนินกำรจัดกำรขั้นพ้ืนฐำน มีโรงเรียนที่ไปจัดกำรเรียนกำรสอน 
รวมกับโรงเรียนอื่นทุกช่วงชั้น  จ ำนวน 12  โรง  ดังนี้  
 - อ ำเภอเมือง  (1) โรงเรียนบ้ำนโขงกุดหวำย  เรียนรวมกับ  โรงเรียนบ้ำนท่ำประทำยโนนตูม 
          (2) โรงเรียนบ้ำนกุดซุย  เรียนรวมกับ โรงเรียนชุมชนบ้ำนลำด 
          (3) โรงเรียนบ้ำนหนองโดนอ้อยช้ำง  เรียนรวมกับ  โรงเรียนบ้ำนท่ำตูมดอนเรือ 
          (4) โรงเรียนบ้ำนดอนดู่  เรียนรวมกับ  โรงเรียนบ้ำนหนองตื่น 
          (5) โรงเรียนบ้ำนหนองหวำย  เรียนรวมกับโรงเรียนบ้ำนท่ำตูมดอนเรือ 
 - อ ำเภอแกด ำ  (1) โรงเรียนบ้ำนขอนแก่นตะคุ  เรียนรวมกับ  โรงเรียนบ้ำนดอนก่อกกเหลี่ยม 
 - อ ำเภอกันทรวิชัย (1) โรงเรียนบ้ำนปอแดง เรียนรวมกับ โรงเรียนบ้ำนขำมเฒ่ำ 

  (2) โรงเรียนบ้ำนไผ่น้ ำเที่ยง  เรียนรวมกับ  โรงเรียนชุมชนมะค่ำ 
  (3) โรงเรียนบ้ำนโขงใหญ่  เรียนรวมกับ โรงเรียนบ้ำนโนนตำลกุดเวียนหนองหญ้ำม้ำ 
  (4) โรงเรียนบ้ำนเปลือยน้ ำ  เรียนรวมกับ โรงเรียนบ้ำนโนนตำลกุดเวียนหนองหญ้ำม้ำ 
  (5) โรงเรียนบ้ำนลิ้นฟ้ำ  เรียนรวมกับ โรงเรียนน้ ำใสม่วงวิทยำ 
  (6) โรงเรียนบ้ำนขี้เหล็กดงเค็งวิทยำ  เรียนรวมกับ โรงเรียนชุมชนบ้ำนมะค่ำ 

 - อ ำเภอบรบือ  (1) โรงเรียนบ้ำนโคกกลำง  ต.หนองโก  เรียนรวมกับ บ้ำนหนองโก (กศจ. เห็นชอบให้
โรงเรียนบ้ำนโคกกลำง ยุบเลิกโรงเรียนแล้ว) 
    แผนภำพ 6  แสดงจ ำนวนโรงเรียนและนักเรียนในสังกัดแยกช่วงชั้นและอ ำเภอ 
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ตำรำงที่ 5  ข้อมูลโรงเรียนจ ำแนกตำมขนำด 

ขนำดโรงเรียน จ ำนวนโรงเรียน ร้อยละ 

ไม่มีนักเรียน - - 

จ ำนวนนักเรียนไม่เกิน  40  คน 44 22.45 

ขนำดเล็ก  จ ำนวนนักเรียน  41 – 120  คน 102 52.04 

ขนำดกลำง  จ ำนวนนักเรียน  121 – 500  คน 46 23.47 
ขนำดใหญ่  จ ำนวนนักเรียน  501 – 1,500  คน  1 0.51 
ขนำดใหญ่พิเศษ  จ ำนวนนักเรียน  1,500  คนข้ึนไป 3 1.53 

รวม 196 100 
หมำยเหตุ.-  ข้อมูล  ณ เดือนพฤศจิกำยน  2563 

 
 แผนภำพ 7 แสดงข้อมูลโรงเรียนจ ำแนกตำมขนำด 
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ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  
และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 

ตำมที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 ได้ด ำเนินกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2562 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ในวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2563 และชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 3 ในวันที่ 1-2 กุมภำพันธ์ 2563 นั้น บัดนี้ สทศ.  ได้ประกำศผลกำรทดสอบชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  กลุ่มงำนวัดและประเมินผลกำรศึกษำ สพป.มหำสำรคำม เขต 1 ได้สรุปผลกำรทดสอบ 
ของโรงเรียนในสังกัด ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 6  ผลการเปรียบเทียบการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ของ สพป.มหาสารคาม เขต 1  
               กับจังหวัด ภาค ประเทศ และ สพฐ. 
 

ชั้น ระดับ ภาษาไทย อังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ เฉลี่ย 

 
สพป.มหำสำรคำม เขต 1 48.69 29.61 30.96 33.32 35.65 

 
จังหวัด 48.84 29.56 31.55 33.99 35.99 

 
สรุปผลเทียบจังหวัด ต่ ากว่า สูงกว่า ต่ ากว่า ต่ ากว่า ต่ ากว่า 

 
ภำค 47.50 31.02 31.19 34.07 35.95 

ป.6 สรุปผลเทียบภำค สูงกว่า ต่ ากว่า ต่ ากว่า ต่ ากว่า ต่ ากว่า 

 
ประเทศ 49.07 34.42 32.90 35.55 37.99 

 สรุปผลเทียบประเทศ ต่ ากว่า ต่ ากว่า ต่ ากว่า ต่ ากว่า ต่ ากว่า 
 สพฐ. 47.95 30.86 31.60 34.30 36.18 
 สรุปผลเทียบ สพฐ. สูงกว่า ต่ ากว่า ต่ ากว่า ต่ ากว่า ต่ ากว่า 

***คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัดใช้ผลจำกแบบรำยงำนระดับเขตพื้นทีก่ำรศึกษำ*** 
   

           จำกกำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2562 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ระหว่ำง สพป.มหำสำรคำม เขต 1 เปรียบเทียบกับระดับจังหวัด พบว่ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำอังกฤษสูงกว่ำระดับจังหวัด  ผลกำรทดสอบ สพป.มหำสำรคำม เขต 1 เปรียบเทียบกับระดับภำค พบว่ำกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยสูงกว่ำระดับภำค  ผลกำรทดสอบ  สพป.มหำสำรคำม เขต 1 เปรียบเทียบกับ
ระดับประเทศ พบว่ำทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ ำกว่ำระดับประเทศ  ผลกำรทดสอบ สพป.มหำสำรคำม เขต 1 
เปรียบเทียบกับระดับ สพฐ. พบว่ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยสูงกว่ำระดับ สพฐ.   
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ตารางท่ี 7  ผลการเปรียบเทียบการทดสอบ O-NET  ปีการศึกษา 2562 กับ 2561 
              ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1   

ชั้น ปีการศึกษา ภาษาไทย อังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ รวมทุกกลุ่มสาระ 

 
2562 48.69 29.61 30.96 33.32 35.65 

ป.6 2561 56.73 35.12 35.73 39.15 41.68 

 
ผลต่าง -8.04 -5.51 -4.77 -5.83 -6.04 

 สรุปผล ลดลง ลดลง ลดลง ลดลง ลดลง 
 

          จำกกำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำ          
ปีที่ 6 ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2562 กับปีกำรศึกษำ 2561 พบว่ำ ผลกำรทดสอบของ  สพป.มหำสำรคำม เขต 1       
ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้มีคะแนนลดลง 
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ตารางท่ี 8  ผลการเปรียบเทียบการทดสอบ O-NET  ปีการศึกษา 2560-2562 
              ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 
 

ชั้น ปีการศึกษา ภาษาไทย อังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ รวมทุกกลุ่มสาระ 

 
2562 48.69 29.61 30.96 33.32 35.65 

ป.6 2561 56.73 35.12 35.73 39.15 41.68 

 
2560 46.11 32.32 35.14 38.14 37.93 

 
ตารางท่ี 9  ผลการเปรียบเทียบการทดสอบ O-NET  ปีการศึกษา 2562 
              ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เขต 2 และ เขต 3 
 

ชั้น กลุ่มสาระ สพป.มค.1 สพป.มค.2 สพป.มค.3 

ป.6 

ภำษำไทย 48.69 48.29 49.88 

ภำษำอังกฤษ 29.61 29.49 29.62 

คณิตศำสตร์ 30.96 31.57 32.32 

วิทยำศำสตร์ 33.32 34.06 34.78 

เฉลี่ยรวม 35.65 35.85 36.65 
 

          จำกกำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำ   
ปีที ่6 ปีกำรศึกษำ 2562 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 เขต 2 และ  
เขต 3 พบว่ำ ผลกำรทดสอบของ  สพป.มหำสำรคำม เขต 1  มีคะแนนเฉลี่ยรวมเป็นล ำดับที่ 3 (35.65)  
สพป.มหำสำรคำม  เขต 2 มีคะแนนเฉลี่ยรวมเป็นล ำดับที่ 2 (35.85)  และ สพป.มหำสำรคำม เขต 3   
มีคะแนนเฉลี่ยรวมเป็นล ำดับที่ 1 (36.65)    
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ตารางที่ 10  ผลการเปรียบเทียบการทดสอบ O-NET  ปีการศึกษา 2562  ของ สพป.มหาสารคาม เขต 1       
               กับจังหวัด ภาค ประเทศ และ สพฐ. 
 

ชั้น ระดับ ภาษาไทย อังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ เฉลี่ย 

 
สพป.มหำสำรคำม เขต 1 52.98 28.51 21.71 29.36 33.14 

 
จังหวัด 56.43 31.32 26.24 30.12 36.03 

 
สรุปผลเทียบจังหวัด ต่ ากว่า ต่ ากว่า ต่ ากว่า ต่ ากว่า ต่ ากว่า 

 
ภำค 53.68 30.80 24.71 29.58 34.69 

ม.3 สรุปผลเทียบภำค ต่ ากว่า ต่ ากว่า ต่ ากว่า ต่ ากว่า ต่ ากว่า 

 
ประเทศ 55.14 33.25 26.73 30.07 36.30 

 สรุปผลเทียบประเทศ ต่ ากว่า ต่ ากว่า ต่ ากว่า ต่ ากว่า ต่ ากว่า 
 สพฐ. 55.91 32.98 26.98 30.22 36.52 

  สรุปผลเทียบ สพฐ. ต่ ากว่า ต่ ากว่า ต่ ากว่า ต่ ากว่า ต่ ากว่า 
***คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัดใช้ผลจำกแบบรำยงำนระดับเขตพื้นทีก่ำรศึกษำ*** 

     

 จำกกำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3   
ปีกำรศึกษำ 2562 ระหว่ำง สพป.มหำสำรคำม เขต 1 เปรียบเทียบกับระดับจังหวัด ภำค ประเทศ และ สพฐ. 
พบว่ำ ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้มีคะแนนเฉลี่ยต่ ำกว่ำระดับจังหวัด ภำค  ประเทศ และ สพฐ.     
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ตารางท่ี 11  ผลการเปรียบเทียบการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 กับ 2561 
              ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  

ชั้น ปีการศึกษา ภาษาไทย อังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ รวมทุกกลุ่มสาระ 

 
2562 52.98 28.51 21.71 29.36 33.14 

ม.3 2561 51.79 26.68 26.69 34.07 34.81 

 
ผลต่าง 1.19 1.83 -4.98 -4.71 -1.67 

  สรุปผล เพิ่มข้ึน เพิ่มข้ึน ลดลง ลดลง ลดลง 
 

  จำกกำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 
ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2562 กับปีกำรศึกษำ 2561 พบว่ำ ผลกำรทดสอบของ สพป.มหำสำรคำม เขต 1  กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ภำษำไทย และภำษำอังกฤษมีคะแนนเพ่ิมขึ้น กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ และ วิทยำศำสตร์        
มีคะแนนลดลง 
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ตารางท่ี 12  ผลการเปรียบเทียบการทดสอบ O-NET  ปีการศึกษา 2560-2562 
              ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 
 

ชั้น ปีการศึกษา ภาษาไทย อังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ รวมทุกกลุ่มสาระ 

 
2562 52.98 28.51 21.71 29.36 33.14 

ม.3 2561 51.79 26.68 26.69 34.07 34.81 

 
2560 44.57 26.80 22.61 30.07 31.01 

 
ตารางท่ี 13  ผลการเปรียบเทียบการทดสอบ O-NET  ปีการศึกษา 2562 
              ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เขต 2 และ เขต 3 
 

ชั้น กลุ่มสาระ สพป.มค.1 สพป.มค.2 สพป.มค.3 

ม.3 

ภำษำไทย 52.98 52.28 53.68 

ภำษำอังกฤษ 28.51 28.07 28.73 

คณิตศำสตร์ 21.71 22.77 22.84 

วิทยำศำสตร์ 29.36 28.97 28.85 

เฉลี่ยรวม 33.14 33.02 33.53 
 

          จำกกำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำ     
ปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2562 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 เขต 2 และ เขต 
3 พบว่ำ ผลกำรทดสอบของ  สพป.มหำสำรคำม เขต 1  มีคะแนนเฉลี่ยรวมเป็นล ำดับที่ 2 (33.14)  สพป.
มหำสำรคำม  เขต 2 มีคะแนนเฉลี่ยรวมเป็นล ำดับที่ 3 (33.02)  และ สพป.มหำสำรคำม เขต 3 มีคะแนน
เฉลี่ยรวมเป็นล ำดับที่ 1 (33.53)   
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 นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
(1) โครงการ  การพัฒนาครูผู้สอนด้วยรูปแบบเชิงรุก สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
                  และการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษท่ี  21  เทียบเท่าระดับนานาชาต ิ
1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 13,000  บาท  งบประมาณที่ใช้ไป  13,000  บาท 
2.  วัตถุประสงค์ 

1.1 เพ่ือพัฒนำครูผู้สอนให้มีเทคนิค วิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ และนวัตกรรมด้วยรูปแบบเชิงรุก               
สู่กำรยกระดับคุณภำพผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 

1.2 เพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะที่จ ำเป็นและสอดคล้องในศตวรรษท่ี 21  
1.3 เพ่ือให้โรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรมีกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยรูปแบบเชิงรุก 

3. ตัวชี้วัดที่บรรลุตามโครงการ 
   เป้าหมาย 

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

ผลลัพธ์ทั้งเชิงปริมำณและคุณภำพ 
 3.2  เชิงคุณภำพ  

3.2.1 ครูผู้สอนได้รับกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะ           
แห่งศตวรรษท่ี  21  

3.2.2 ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำให้มีคุณลักษณะและทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
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4.  กิจกรรมที่ด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา 
1 เสนอโครงกำร มิถุนำยน  2563 
2 แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน มิถุนำยน 2563 
3 ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนและวำงแผนงำน ปีงบประมำณ  2563 
4 อบรมเชิงปฏิบัติกำรคณะด ำเนินกำรเพื่อจัดท ำคู่มือ ปีงบประมำณ  2563 
5 สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร ปีงบประมำณ  2563 
6 พัฒนำครูให้มีศักยภำพด้ำนสื่อ  นวัตกรรม  เทคนิค/วิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ที่

สอดคล้องกับศตวรรษที่  21  ในด้ำนทักษะ  คุณลักษณะควำมสำมำรถตำม
บริบทของโรงเรียนที่   

ปีงบประมำณ 2563 

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

ปีงบประมำณ 2563 

8 นิเทศ  ติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนกำรนิเทศภำยในของสถำนศึกษำ
และ สพป.มหำสำรคำม  เขต  1 

ปีงบประมำณ  2563 

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

 
5.  ผลการด าเนินงาน 
     5.1 เชิงปริมาณ 

5.1.1 โรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน 21 โรงเรียน ได้รับทรำบนโยบำยกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำร
จัดกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 คิดเป็นร้อยละ 100 

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

5.2.1 ครูผู้สอนได้รับกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะ 
แห่งศตวรรษท่ี  21  คิดเป็นร้อยละ  100 

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

(2) โครงการ  ขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด     
1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  25,000  บำท งบประมำณท่ีใช้ไป 14,700  บำท  คงเหลือ 10,300 บำท 
(ยอดเงินคงเหลือน ำไปบูรณำกำรปรับแผนจัดท ำโครงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำ         
ยำเสพติดในสถำนศึกษำ) 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือขับเคลื่อนกระบวนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
 2.2 เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัดด้วยกระบวนกำรโครงกำรสถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติดและอบำยมุข 
 2.3 เพ่ือป้องกันกลุ่มผู้มีโอกำสเข้ำไปเกี่ยวข้องกับยำเสพติด และสร้ำงภูมิคุ้มกันด้ำนยำเสพติดให้แก่นักเรียน 
 2.4 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และรณรงค์ ต่อต้ำนยำเสพติดในสถำนศึกษำ 

3. ตัวช้ีวัดที่บรรลุตามโครงการ 
 3.1 ร้อยละของสถำนศึกษำมีควำมเข้มแข็งในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
 3.2 ร้อยละของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกำสเข้ำไปเกี่ยวข้องกับยำเสพติด มีภูมิคุ้มกันด้ำนยำเสพติด 

4. กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 - จัดอบรมและติดตำมผลกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนด้ำนยำเสพติดในสถำนศึกษำ (NISPA) และระบบระบบ
ดูแลและติดตำมกำรใช้สำรเสพติดในสถำนศึกษำ (CATAS) ผ่ำนระบบออนไลน์ 
 - จัดกำรประเมินสถำนศึกษำสีขำวปลอดยำเสพติดและอบำยมุขระดับทอง และระดับเพชร ประจ ำปี 2561  
 - จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้ำนยำเสพติดเนื่องในวันต่อต้ำนยำเสพติดโลก (26 มิถุนำยน) ประจ ำปี 2563 

5. ผลการด าเนินงาน 
 5.1 เชิงปริมาณ 
  - โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 ทุกโรง รำยงำนผล 
กำรด ำเนินงำนด้ำนยำเสพติดในสถำนศึกษำในระบบ NISPA และ CATAS ครบ 196 โรงเรียน 
  - ประเมินสถำนศึกษำสีขำวปลอดยำเสพติดและอบำยมุข ระดับทอง จ ำนวน 4 โรง และระดับเพชร 
จ ำนวน 1 โรง 
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  - โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 จ ำนวน 196 โรง     
ร่วมรณรงค์กิจกรรมต่อต้ำนยำเสพติดเนื่องในวันต่อต้ำนยำเสพติดโลก (26 มิถุนำยน) ประจ ำปี 2563  
ผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 5.2 เชิงคุณภาพ 
  - โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 ทุกโรง รำยงำนผล 
กำรด ำเนินงำนด้ำนยำเสพติดในสถำนศึกษำในระบบ NISPA และ CATAS ครบ 100 %  
  - โรงเรียนที่เข้ำรับประเมินสถำนศึกษำสีขำวปลอดยำเสพติดและอบำยมุข ระดับทอง และระดับเพชร 
ทุกโรงผ่ำนกำรประเมิน 
  - ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 และโรงเรียนตัวแทนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
จัดท ำป้ำยรณรงค์ และร่วมจัดกิจกรรมต่อต้ำนยำเสพติดเนื่องในวันต่อต้ำนยำเสพติดโลก (26 มิถุนำยน) ประจ ำปี 
2563 ร่วมกับจังหวัดมหำสำรคำม 

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

นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

(1) โครงการ   การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2563 
        ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,000 บำท งบประมำณที่ใช้ไป 4,800 บำท คงเหลือ 4,200 บำท 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือด ำเนินกำรสนองพระรำชปรำรภของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช     
รัชกำลที่ 9 ในอันที่จะน ำมำซึ่งควำมเจริญรุ่งเรืองในด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของประเทศให้ด ำรงสภำพที่ดี 
 2.2 เพ่ือคัดเลือกนักเรียนระดับประถมศึกษำ ที่มีควำมประพฤติดี  มีผลกำรเรียนดี  มีกิจกรรม                   
ร่วมกับสถำนศึกษำอย่ำงสม่ ำเสมอ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์  มีควำมเป็นผู้น ำ  มีคุณธรรมจริยธรรม และผลงำนดีเด่น  
เป็นที่ประจักษ์ต่อนักเรียนและบุคคลทั่วไป  
 2.3 เพ่ือคัดเลือกสถำนศึกษำระดับก่อนประถมศึกษำและระดับประถมศึกษำที่จัดกำรศึกษำได้มำตรฐำน           
ดีเด่นในด้ำนต่ำง ๆ  ตำมขอบเขตกำรประเมิน 
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3. ตัวช้ีวัดที่บรรลุตามโครงการ 
    3.1 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนที่สมัคร  ได้ผ่ำนกำรคัดเลือกให้รับรำงวัลพระรำชทำน ประจ ำปี 2563 
ระดับประถมศึกษำ ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
    3.2 ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่สมัคร  ได้ผ่ำนกำรคัดเลือกให้รับรำงวัลพระรำชทำน ประจ ำปี 2563 
ระดับประถมศึกษำ ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
4. กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 4.1 สถำนศึกษำทุกสังกัดที่จัดกำรศึกษำระดับประถมศึกษำ  แจ้งควำมประสงค์เข้ำรับกำรประเมิน 
ต่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 ทั้งประเภทนักเรียนและสถำนศึกษำ  
ภำยในวันที่ 21 สิงหำคม 2563 
 4.2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 ประเมินคัดเลือกนักเรียน                 
และสถำนศึกษำ ระดับก่อนประถมศึกษำ ระดับประถมศึกษำ ตำมระดับและขนำดของสถำนศึกษำ ภำยในเดือน
กันยำยน 2563 
 4.3 ประกำศผลกำรคัดเลือก และส่งผลกำรคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ให้ศูนย์ประสำนงำน
คัดเลือกระดับจังหวัด ภำยในเดือนตุลำคม 2563 เพ่ือเข้ำรับกำรประเมินต่อไป 
5. ผลการด าเนินงาน 
    5.1. เชิงปริมาณ 
 นักเรียนโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1  จ ำนวน  
1 โรง สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกนักเรียนเพ่ือรับรำงวัลพระรำชทำน ประจ ำปี 2563 ระดับประถมศึกษำ 
   5.2. เชิงคุณภาพ 

นักเรียนผ่ำนกำรคัดเลือกรับรำงวัลพระรำชทำน ประจ ำปี 2563 ระดับประถมศึกษำ ระดับเขต 
พ้ืนที่กำรศึกษำ 
 
(2)  โครงการ  แนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา บูรณาการร่วมกับโครงการ    
                  เฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ในคน  
                  เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของนักเรียน 
1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  111,000 บำท งบประมำณที่ใช้ไป 111,000 บำท  คงเหลือ     -      บำท 
    (งบประมำณแนวทำงกำรด ำเนินงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด งบประมำณยอดเงินที่ได้รับจัดสรร  
191,000 บำท จัดสรรมำจริง 111,000 บำท) 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนมำตรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำในภำวะวิกฤตกำรแพร่ระบำด 
ของโรคติดต่ออุบัติใหม่ในคน เชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19) ของรัฐบำล 
 2.2 เพ่ือรองรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนปกติ 100% ของสถำนศึกษำในสังกัด 
 2.3 เพ่ือให้สถำนศึกษำจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรแพร่ระบำดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ 
ในคนตำมแนวทำงท่ีก ำหนด 
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3. ตวัชี้วัดที่บรรลุตามโครงการ 
 3.1 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำได้รับสื่อ วัสดุ เวชภัณฑ์ประกอบ 
กำรจัดกิจกรรม 
 3.2 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด มีกำรสร้ำงเครือข่ำยเฝ้ำระวังปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ 
 3.3 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด มีกำรจัดกิจกรรมลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติดในสถำนศึกษำ      
บูรณำกำรร่วมกับโครงกำรเฝ้ำระวังป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรแพร่ระบำดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ในคน  
เชื้อไวรัส โคโรนำ 2019 (Covid-19) ของนักเรียน 
4. กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 4.1 กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันกำรป้องกันยำเสพติด ป้องกันโรคโควิด กำรใส่ใจดูแลสุขภำพตนเอง และผู้อ่ืน   
กำรเสริมสร้ำงพลังบวก จิตอำสำสำธำรณสุข 
 4.2 กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดและกำรดูแลสุขภำพ อนำมัย กำรคัดกรองสุขภำพปลอดภัย  
จำกเชื้อโควิด-ยำเสพติด 
 4.3 จัดซื้อสื่อ วัสดุ เวชภัณฑ์ประกอบกำรจัดกิจกรรมฯ ให้โรงเรียนขยำยโอกำสในสังกัดส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 จ ำนวน 37 โรงเรียน ๆ ละ 3,000 บำท 
5. ผลการด าเนินงาน 
    5.1 เชิงปริมาณ 
 5.1.1 โรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม 
เขต 1 จ ำนวน 37 โรงเรียน ได้รับกำรจัดสรรสื่อ วัสดุ เวชภัณฑ์ประกอบกำรจัดกิจกรรมฯ โรงเรียน ละ 3,000 บำท 
    5.2 เชิงคุณภาพ 
 5.2.1 สถำนศึกษำมีควำมเข้มแข็งในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ 
 5.2.2 โรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ ได้จัดกิจกรรมกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันกำรป้องกันยำเสพติด ป้องกัน
โรคโควิด กำรใส่ใจดูแลสุขภำพตนเอง และผู้อ่ืน กำรเสริมสร้ำงพลังบวก จิตอำสำสำธำรณสุข 

(3) โครงการ ประชุม ก.ต.ป.น. 
1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 50,000 บำท งบประมำณท่ีใช้ไป 50,000 บำท คงเหลือ 0 บำท 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือจัดท ำแผนติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ ของส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ   
 2. เพ่ือติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรบริหำรงำนของสถำนศึกษำในสังกัด  
 3. เพ่ือศึกษำวิเครำะห กำรด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรบริหำร กำรศึกษำ  
โดยมงุผลสัมฤทธิ์ของหนวยงำนและสถำนศึกษำในสังกัด 
  3. ตัวช้ีวัดที่บรรลุตามโครงการ 

1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีแผนกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ กำรศึกษำ 
ที่สอดคลองกับบริบทของหนวยงำนและสถำนศึกษำ ระดับมำกที่สุด 
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2. โรงเรียนในสังกัดไดรับกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรบริหำร สถำนศึกษำ 
โดยคณะกรรมกำร ก.ต.ป.น. และผูมีสวนเกี่ยวของ รอยละ 100 

3. โรงเรียนในสังกัดมีควำมพึงพอใจตอกำรผลกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และ นิเทศ 
กำรบริหำรสถำนศึกษำโดยคณะกรรมกำร ก.ต.ป.น. และผูมีสวนเกี่ยวของ รอยละ 100 
4. กิจกรรมที่ด าเนินการ 

1. ประชุมวำงแผนกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ และจัดท ำแผน เครื่องมือ   
กำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ  

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

3. ประชุมน ำเสนอผลกำรติดตำม  ประเมินผล  และนิเทศกำรศึกษำ   
5. ผลการด าเนินงาน 

5.1 เชิงปริมำณ          
 1. จัดประชุมคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 จ ำนวน 2 ครั้ง                   
 2. สถำนศึกษำในสังกัดทุกแหงไดรับกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรบริหำร สถำนศึกษำ
โดยคณะกรรมกำร ก.ต.ป.น. และผูมีสวนเกี่ยวของรวมทั้งผูทรงคุณวุฒิที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำแตงตั้ง    
ภำคเรียนละ 1 ครั้ง  รวม 2 ครั้ง           
 3. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีกำรศึกษำและวิเครำะหผลกำรด ำเนินงำนของหนวยงำน                
และ สถำนศึกษำในสังกัด 

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

 
7. ข้อเสนอแนะ 

- ควรจัดสรรงบประมำณให้รวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเกิดประสิทธิภำพ และมีประสิทธิผล 

(4)  โครงการ  การอบรมครูด้วยระบบทางไกลครูพี่เลี้ยงประจ าศูนย์ (สสวท.) 
1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร   46,740  บำท งบประมำณท่ีใช้ไป    46,740   บำท  คงเหลือ   -    บำท 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนำครูพี่เลี้ยงประจ ำศูนย์ฝึกอบรมท ำหน้ำที่ร่วมกับ สสวท. ในกำรด ำเนินกำรจัดอบรม 
ขยำยผลให้กับครูผู้สอน จำกโรงเรียนในสังกัด สพฐ. สช. สถ.และ สนศ.ในจังหวัดมหำสำรคำม มีควำมรู้          
ควำมเข้ำใจและสำมำรถจัดประสบกำรณ์เรียนรู้คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี ตำมแนวทำง สสวท.       
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

2. เพ่ือพัฒนำครูผู้สอนปฐมวัย ครูประถมศึกษำ และครูมัธยมศึกษำจำกโรงเรียนในสังกัด 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและสำมำรถจัดประสบกำรณ์
เรียนรู้คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี ตำมแนวทำง สสวท. ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
3. ตัวช้ีวัดที่บรรลุตามโครงการ 
 1 ร้อยละ100 ของครูพ่ีเลี้ยงศูนย์ฝึกอบรมครูด้วยระบบทำงไกล สำมำรถจัดอบรมขยำยผลให้กับครูผู้สอน 
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและสำมำรถจัดประสบกำรณ์เรียนรู้คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี ตำมแนวทำง 
สสวท. ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
    2 ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนปฐมวัย ครูประถมศึกษำ และครูมัธยมศึกษำจำกโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและสำมำรถจัดประสบกำรณ์เรียนรู้
คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี ตำมแนวทำง สสวท. ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
4. กิจกรรมที่ด าเนินการ 

1.กำรประชุมเตรียมกำรคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
2. ก ำหนดกำรอบรมครูพ่ีเลี้ยงศูนย์ฝึกอบรมครูด้วยระบบทำงไกลและต้องใช้งบประมำณในกำรด ำเนิน

กิจกรรมของโครงกำรฯ ดังนี้ 
  1. ระดับปฐมวัย   อบรมวันที่ 2 – 3 มีนำคม 2563       

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

3. กำรนิเทศติดตำมและประเมินผลโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ 
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5. ผลการด าเนินงาน 
    5.1. เชิงปริมาณ 

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

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

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

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

(5) โครงการ  การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยี (Digital Literacy) 
1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  100,000 บำท งบประมำณท่ีใช้ไป  100,000  บำท  คงเหลือ  -   บำท 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำครู ผู้บริหำรสถำนศึกษำให้สำมำรถใช้สื่อเทคโนโลยีในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
2. เพ่ือให้ครูสำมำรถประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีใกล้ตัวในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ และสำมำรถใช้สื่อ 

เทคโนโลยีในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ได้ 
3. เพ่ือพัฒนำครูแกนน ำของศูนย์พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถใช้สื่อเทคโนโลยี 

ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ได้ และสำมำรถช่วยเหลือสนับสนุนแก้ไขปัญหำแก่ครูผู้สอนในศูนย์พัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำได้ 
3. ตัวช้ีวัดที่บรรลุตามโครงการ 

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

1. ส ำรวจควำมต้องกำรกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
(Digital Literacy) 

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

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

4. กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรใช้สื่อ Web Application , Social Network , Cloud Computing    
และกำรใช้ Smart Device ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ส ำหรับครูแกนน ำ จ ำนวน 20 คน ศูนย์พัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำละ 1 โรงเรียน 

5 กำรนิเทศติดตำมและประเมินผลโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ 
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5. ผลการด าเนินงาน 
    5.1. เชิงปริมาณ 

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

2. ครูแกนน ำที่เข้ำรับกำรพัฒนำ จ ำนวน 20 คน มีควำมรู้และทักษะด้ำน Digital Literacy ในกำรจัดท ำ
สื่อกำรเรียนรู้ Web Application, Social Network, Cloud Computing และกำรใช้ Smart Device มำใช้ใน
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีคุณภำพ  
    5.2. เชิงคุณภาพ 

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

2. ครูแกนน ำที่เข้ำรับกำรพัฒนำมีควำมรู้และทักษะด้ำน Digital Literacy ในกำรจัดท ำสื่อกำรเรียนรู้ 
Web Application , Social Network , Cloud Computing และกำรใช้ Smart Device มำใช้ในกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีคุณภำพ  
 
(6)  โครงการ  การจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ.2563 
                   รอบแรก ระดับเขตพื้นที่ 
1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  58,100  บำท งบประมำณที่ใช้ไป  58,100  บำท  คงเหลือ   -    บำท 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเปิดโอกำสให้ผู้เรียนได้แสดงศักยภำพด้ำนคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ได้อย่ำงเต็มที่ 
 2. เพ่ือคัดเลือกและต่อยอดนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้ำร่วมแข่งขันทำงวิชำกำรในเวทีระดับนำนำชำติ 

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

1. กำรประชุมเตรียมกำรคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
2. สอบคัดเลือกนักเรียนมีควำมสำมำรถด้ำนคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ระดับประถมศึกษำ  

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

3. กำรนิเทศติดตำมและประเมินผลโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ 
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5. ผลการด าเนินงาน 
    5.1. เชิงปริมาณ 

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

นักเรียนมีควำมสำมำรถด้ำนคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ระดับประถมศึกษำ (ป.4-๖)                   
และระดับมัธยมศึกษำ (ม.1-3) จำกโรงเรียนในสังกัดเข้ำร่วมกำรแข่งขันคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ เพ่ือเตรียมสู่เวทีระดับนำนำชำติอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

(7)  โครงการ การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD 
1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  5,500  บำท งบประมำณที่ใช้ไป  5,500 บำท  คงเหลือ    -    บำท 
2. วัตถุประสงค์ 

1. ส่งเสริมสนับสนุนสถำนศึกษำท่ี ได้รับรำงวัล IQA AWARD ระดับ “ยอดเยี่ยม” ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2562 ระดับ สพฐ.  ให้เข้ำร่วมสัมมนำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกำรจัดประชุมวิชำกำรในหัวข้อ “กำรสัมมนำระบบ
และกลไกกำรบริหำรจัดกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำเพ่ือกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ” ในงำนศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชำติ ครั้งที่ 69 ปกีำรศึกษำ 2562 จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่ำงวันที่ 11-14 ธันวำคม 2562 

2. เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติสถำนศึกษำท่ีมีระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพและ 
มำตรฐำนกำรศึกษำเพ่ือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ระดับยอดเยี่ยม ได้รับรำงวัล IQA AWARD ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2562 ระดับ สพฐ. 
3. ตัวช้ีวัดที่บรรลุตามโครงการ 
 3.1 ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำที่ ได้ รับรำงวัล IQA AWARD ระดับยอดเยี่ ยม ปี กำรศึกษำ 2562                
เข้ำร่วมสัมมนำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกำรจัดประชุมวิชำกำรฯในงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชำติ ครั้งที่ 69  
ปีกำรศึกษำ 2562 จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่ำงวันที่  11- 14 ธันวำคม  2562 
    3.2 ร้อยละ100 ของสถำนศึกษำท่ีได้รับรำงวัล IQA AWARD ระดับยอดเยี่ยม ได้รับกำรยกย่อง 
เชิดชูเกียรติ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ระดับ สพฐ. 
4. กิจกรรมที่ด าเนินการ 

1.กำรประชุมเตรียมกำรคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
2. กำรเข้ำร่วมสัมมนำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯในงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชำติ ครั้งที่ 69  

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

3. กำรนิเทศติดตำมและประเมินผลโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ 
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5. ผลการด าเนินงาน 
    5.1. เชิงปริมาณ 

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

2. สถำนศึกษำ จ ำนวน 2 โรงเรียนที่มีระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ
เพ่ือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ระดับยอดเยี่ยม ได้รับรำงวัล IQA AWARD ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ระดับ 
สพฐ. ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ 
   5.2. เชิงคุณภาพ 

1. สถำนศึกษำที่ ได้รับรำงวัล IQA AWARD ระดับ “ยอดเยี่ยม” ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ระดับ สพฐ. 
ได้รับกำรส่งเสริมสนับสนุนให้เข้ำร่วมสัมมนำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกำรจัดประชุมวิชำกำรในหัวข้อ “กำรสัมมนำ
ระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำเพ่ือกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ”  ในงำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชำติ ครั้งที่ 69 ปีกำรศึกษำ 2562 จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่ำงวันที่ 11 – 14  ธันวำคม  
2562 อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

2. สถำนศึกษำที่มีระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำเพื่อกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ ระดับยอดเยี่ยม ได้รับรำงวัล IQA AWARD ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ระดับ สพฐ.  
ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติอย่ำงแพร่หลำย 
 
(8)  โครงการ   นิเทศ ติดตามบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพ การศึกษาสู่การนิเทศ 
                    ภาคเรียนที่ 2/2562 และภาคเรียนที่ 1/2563  
1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  93,210  บำท งบประมำณที่ใช้ไป  93,210  บำท  คงเหลือ   0  บำท 
2. วัตถุประสงค์ 
      2.1 เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัดได้รับกำรนิเทศ ติดตำม จำกศึกษำนิเทศก์ผู้รับผิดชอบโรงเรียน  
และคณะกรรมกำรนิเทศ กตปน. ของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ อย่ำงทั่วถึง ต่อเนื่องเป็นระบบและมีคุณภำพ 
      2.2 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดด ำเนินกำรนิเทศภำยในอย่ำงเป็นระบบ  
      2.3 เพื่อนิเทศ ก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินกำรโครงกำร ตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 
      2.4 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำ ครูให้สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีคุณภำพ 
     2.5 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำให้เป็นผู้น ำทำงวิชำกำร 
3. ตัวช้ีวัดที่บรรลุตามโครงการ 
 - 
4. กิจกรรมที่ด าเนินการ 
    4.1 ลักษณะกิจกรรม 
          4.1.1 จัดท ำโครงกำรกำรนิเทศ ติดตำมบูรณำกำรโดยใช้พื้นที่เป็นฐำน เพ่ือพัฒนำคุณภำพ กำรศึกษำ 
สู่กำรนิเทศภำยในโรงเรียนโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐำน เพื่อพัฒนำคุณภำพของผู้เรียน ภำคเรียนที่ 2/2562  
และภำคเรียนที่ 1/2563 เสนอขออนุมัติ 
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           4.1.2 ประชุมปฏิบัติกำรศึกษำนิเทศก์ สพป.มค.1 วำงแผนปฏิบัติกำรนิเทศ จัดท ำเครื่องมือนิเทศฯ  
จัดท ำปฏิทินนิเทศ เตรียมควำมพร้อมกำรสอบ O-Net, NT และงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชำติ  
ครั้งที่ 69 ภำคเรียนที่ 2/2562 
          4.1.3 คณะกรรมกำรนิเทศฯ (ผอ.สพป.มค. 1 รอง ผอ.สพป.มค.1 ศึกษำนิเทศก์) ด ำเนินกำรนิเทศ ติดตำม
ตำมบูรณำกำรโดยใช้พื้นที่เป็นฐำน เตรียมควำมพร้อม ภำคเรียนที่ 2/2562  

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

4.1.5 อบรมปฏิบัติกำรศึกษำนิเทศก์ สพป.มค.1 เรื่อง กำรพัฒนำงำนนิเทศโรงเรียนโดยกำรใช้เทคโนโลยี
ระบบสำรสนเทศมำประยุกต์ใช้และจัดท ำข้อมูล Bigdata (ผอ.สพป.มค. 1, รอง ผอ.สพป.มค.1  
และศึกษำนิเทศก์ สพป.มค.1)   

4.1.6 ประชุมคณะกรรมกำรนิเทศฯ (รอง ผอ.สพป.มค.1 ศึกษำนิเทศก์ สพป.มค.1 คณะกรรมกำร  
ก.ต.ป.น. สพป.มค.1, นำยกผู้บริหำรอ ำเภอ ประธำนศูนย์พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ และเลขำศูนย์พัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ) เพ่ือนิเทศ ติดตำมบูรณำกำรโดยใช้พื้นที่เป็นฐำน เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำสู่กำรนิเทศภำยใน
โรงเรียนโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐำน เพื่อพัฒนำคุณภำพของผู้เรียน   

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

4.1.8 กำรไปรำชกำรประชุม อบรม สัมมนำทำงวิชำกำรของศึกษำนิเทศก์ ในสังกัดและหน่วยงำนอื่น 
4.1.9 สรุปผลและรำยงำนผล 

5. ผลการด าเนินงาน 
5.1 จัดท ำโครงกำรกำรนิเทศ ติดตำมบูรณำกำรโดยใช้พื้นที่เป็นฐำน เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

สู่กำรนิเทศภำยในโรงเรียนโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐำน เพื่อพัฒนำคุณภำพของผู้เรียน ภำคเรียนที่ 2/2562  
และภำคเรียนที่ 1/2563 เสนอขออนุมัติ 

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

(9)  โครงการ รับนักเรียน พ.ศ. 2563 
1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 10,000 บำท งบประมำณท่ีใช้ไป 10,000 บำท คงเหลือ 0 บำท 
2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรกำรรับนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2563 บรรลุวัตถุประสงค์ตำมเป้ำหมำยของประกำศ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  และประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
มหำสำรคำม เขต 1 เกี่ยวกับนโยบำยและแนวปฏิบัติกำรรับนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2563 
 2.1 ผลผลิต (Out Put) 
     1. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนได้เข้ำเรียนในโรงเรียนทุกคน 
      2. สนับสนุนให้เด็กระดับปฐมวัยได้เข้ำรับกำรศึกษำตำมควำมเหมำะสม 
     3. ประกันโอกำสเด็กที่อยู่ในเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับได้เข้ำรับกำรศึกษำครบทุกคน 
     4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กพิกำรและผู้ด้อยโอกำสได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง  
และได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเต็มตำมศักยภำพ 
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          2.2 ผลลัพธ์ (Out Come) 
      เพ่ือให้เด็กวัยเรียนได้เข้ำเรียนและได้รับกำรศึกษำจนจบกำรศึกษำภำคบังคับ ตำมศักยภำพ        
และควำมเหมำะสม สำมำรถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข มีจิตส ำนึกท่ีดี และเป็นก ำลังส ำคัญในกำร 
พัฒนำประเทศชำติต่อไป   
3. ตัวช้ีวัดที่บรรลุตามโครงการ 
             3.1 ประชำกรวัยเรียนได้รับกำรศึกษำภำคบังคับอย่ำงทั่วถึงร้อยละ 100 
             3.2 ประชำกรวัยเรียนอำยุระหว่ำง 6 – 15 ปี ได้เข้ำเรียนครบทุกคน และมีคุณภำพตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำ 
4. กิจกรรมที่ด าเนินการ 
              4.1 จัดประชุมคณะกรรมกำรรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ, คณะท ำงำนกำรรับนักเรียนระดับ
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
              4.2 กำรตรวจติดตำมกำรรับนักเรียนและรำยงำนผลกำรรับนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2563  
ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 11 โรงเรียน ระหว่ำงวันที 17 - 21 สิงหำคม 2563 
              4.3 กำรติดตำมนักเรียนด้อยโอกำสที่ออกหรือมีแนวโน้มออกกลำงคันของโรงเรียนในสังกัด 11 
โรงเรียน เป้ำหมำยนักเรียนที่ได้รับกำรติดตำมและออกเยี่ยมบ้ำน เป็นเด็กพิกำร ยำกจน และด้อยโอกำส      
จ ำนวน 60 คน ระหว่ำงวันที่ 17 - 21 สิงหำคม 2563  
5. ผลการด าเนินการ 
 5.1 เชิงปริมาณ 

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

ของนักเรียนเพื่อเป็นฐำนข้อมูลในกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อไป 
 5.2 เชิงคุณภาพ 
                   เด็กวัยเรียนเข้ำเรียนและได้รับกำรศึกษำจนจบกำรศึกษำภำคบังคับ ตำมศักยภำพและควำม
เหมำะสมสำมำรถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข มีจิตส ำนึกท่ีดี และเป็นก ำลังส ำคัญในกำรพัฒนำ
ประเทศชำติต่อไป   
6. ปัญหา / อุปสรรค 
             6.1 ผู้ปกครองของนักเรียนบำงรำย ไม่ยอมรับข้อมูลผลกำรคัดกรองคนพิกำรทำงกำรศึกษำของ 
บุตรหลำนตนเอง ท ำให้เด็กขำดโอกำสทำงกำรศึกษำหรือสิทธิต่ำง ๆ เนื่องจำกโรงเรียนและครูไม่สำมำรถ          
ให้กำรดูแลและช่วยเหลือได้อย่ำงเต็มที่ตำมวิธีกำรหรือกระบวนงำน 
     6.2 ผู้ปกครองนักเรียนมีฐำนะทำงครอบครัวยำกจนจึงไม่ส่งบุตรหลำนเข้ำเรียนต่อในระดับสูงขึ้น  
     6.3 ผู้ปกครองนักเรียนบำงรำยไม่สนับสนุนให้บุตรหลำนเรียนต่อภำคบังคับเนื่องจำกไม่เห็น
ควำมส ำคัญของกำรศึกษำ 
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7. ข้อเสนอแนะ 
     7.1 หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง โรงเรียน เพิ่มช่องทำงกำรชี้แจงรำยละเอียด/กระบวนกำรด ำเนินงำน   
เพ่ือให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจในสิทธิ โอกำส บทบำทหน้ำที่แก่พ่อแม่หรือผู้ปกครองนักเรียน 
      7.2 สนับสนุนด้ำนจัดหำทุนกำรศึกษำเพ่ือให้กำรช่วยเหลือแก่นักเรียนที่ยำกจนขำดแคลน 
อย่ำงทั่วถึง 
      7.3 หน่วยงำน/โรงเรียนให้ร่วมมือในกำรสร้ำงควำมตระหนักด้ำนกำรศึกษำให้แก่ผู้ปกครองนักเรียน 
 
(10) โครงการ  การขับเคลื่อนพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน สู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ  
1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  53,934  บำท งบประมำณที่ใช้ไป  53,934  บำท  คงเหลือ  -   บำท 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือเปิดโอกำสให้ผู้เรียนได้แสดงศักยภำพด้ำนคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ได้อย่ำงเต็มที่ 
 2.2 เพ่ือคัดเลือกและต่อยอดนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้ำร่วมแข่งขันทำงวิชำกำรในเวทีระดับนำนำชำติ 
 2.3 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและกระตุ้นให้ครู/ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรจัด 
กำรเรียนกำรสอน 
3. ตัวช้ีวัดที่บรรลุตามโครงการ 
 รอ้ยละของนักเรียนมีควำมสำมำรถด้ำนคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ระดับประถมศึกษำ (ป.4-6)      
และระดับมัธยมศึกษำ (ม.1-3) จำกโรงเรียนในสังกัดเข้ำร่วมกำรแข่งขันคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับเขต 
พ้ืนที่กำรศึกษำ เพ่ือเตรียมสู่เวทีระดับนำนำชำติ อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
4. กิจกรรมทีด่ าเนินการ 

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

5. ผลการด าเนินงาน 
    5.1. เชิงปริมาณ 

นักเรียนมีควำมสำมำรถด้ำนคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ระดับประถมศึกษำ (ป.4-6)  
จ ำนวน 1,263 คน และระดับมัธยมศึกษำ (ม.1-3) จ ำนวน 322 คน จำกโรงเรียนในสังกัดเข้ำร่วมกำรแข่งขัน
คัดเลือกเป็นตัวแทนระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เพ่ือเตรียมสู่เวทีระดับนำนำชำติ รวมทั้งหมด  
จ ำนวน 1,585 คน 
   5.2. เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนมีควำมสำมำรถด้ำนคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ได้รับกำรส่งเสริมสนับสนุนและแสดง 
ศักยภำพได้อย่ำงเต็มที่ 
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(11) โครงการ  การอบรมครูด้วยระบบทางไกลตามโครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพ 
             ด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศกึษา  
            ปีงบประมาณ 2563 
1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  58,000  บำท งบประมำณที่ใช้ไป  58,000  บำท  คงเหลือ  -  บำท 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนำครูพี่เลี้ยงประจ ำศูนย์ฝึกอบรมท ำหน้ำที่ร่วมกับ สสวท. ในกำรด ำเนินกำรจัดอบรม 
ขยำยผลให้กับครูผู้สอน จำกโรงเรียนในสังกัด สพฐ. สช. สถ.และ สนศ.ในจังหวัดมหำสำรคำม มีควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจและสำมำรถจัดประสบกำรณ์เรียนรู้คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี ตำมแนวทำง  
สสวท. ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 2. เพ่ือพัฒนำครูผู้สอนปฐมวัย ครูประถมศึกษำ และครูมัธยมศึกษำจำกโรงเรียนในสังกัด 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและสำมำรถ 
จัดประสบกำรณ์เรียนรู้คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี ตำมแนวทำง สสวท. ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
3. ตัวช้ีวัดที่บรรลุตามโครงการ 
 3.1 ร้อยละ100 ของครูพ่ีเลี้ยงศูนย์ฝึกอบรมครูด้วยระบบทำงไกล สำมำรถจัดอบรมขยำยผลให้กับ
ครูผู้สอน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและสำมำรถจัดประสบกำรณ์เรียนรู้คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี  
ตำม แนวทำง สสวท. ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 3.2 ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนปฐมวัย ครูประถมศึกษำ และครูมัธยมศึกษำจำกโรงเรียนในสังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและสำมำรถจัดประสบกำรณ์
เรียนรู้คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี ตำมแนวทำง สสวท. ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
4. กิจกรรมที่ด าเนินการ 

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

5. ผลการด าเนินงาน 
    5.1. เชิงปริมาณ 
 1. ครูพ่ีเลี้ยงประจ ำศูนย์ฝึกอบรมครูด้วยระบบทำงไกล  จ ำนวน 84 คน สำมำรถจัดอบรม 
ขยำยผลให้กับครูผู้สอน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและสำมำรถจัดประสบกำรณ์เรียนรู้คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์       
และเทคโนโลยี ตำมแนวทำง สสวท. ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

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

ครูผู้สอน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและสำมำรถจัดประสบกำรณ์เรียนรู้คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี     
ตำมแนวทำง สสวท. ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

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

นโยบายที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(1)  โครงการ การขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ตามแนวการทดสอบ 

       ระดับชาติ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
                 โดยการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ Boot Camp 
1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 37,200บำท งบประมำณท่ีใช้ไป 37,200 บำท   คงเหลือ  0  บำท 
2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือส่งเสริมพัฒนำผู้เรียนให้สำมำรถใช้ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 2.2 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนภำษำอังกฤษ กำรทดสอบระดับชำติ (O-NET)  
 2.3 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำทักษะครูผู้สอนภำษำอังกฤษระดับประถมศึกษำ และ ขยำยโอกำส จัดให้   
กำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง (Active Learning) ตำมรูปแบบครูผู้สอนภำษำอังกฤษ Boot Camp  
3. ตัวช้ีวัดที่บรรลุตามโครงการ 
  1. ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนภำษำอังกฤษผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรใช้ภำษำอังกฤษ 
 2. ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนภำษำอังกฤษจัดกำรเรียนกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ  
Boot Camp 

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

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

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

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

ครูผู้สอนภำษำอังกฤษไม่ได้จบสำขำวิชำที่ได้รับผิดชอบให้สอน จึงขำดควำมม่ันใจในกำรจัด 
กิจกรรมส่งเสริมทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร  
7. ข้อเสนอแนะ 

7.1 ส่งเสริมและพัฒนำทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรของครูผู้สอนโดยกำรจัดกำรเรียนรู้ผ่ำน
กิจกรรมกำรปฏิบัติจริง (Active Learning) อย่ำงเป็นกัลยำณมิตรเพ่ือสร้ำงควำมมั่นใจ 

7.2 เปิดโอกำสให้ครูผู้สอนภำษำอังกฤษได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษ      
เพ่ือกำรสื่อสำรโดยกำรจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง (Active Learning) กับเพ่ือนร่วมวิชำชีพ  

7.3 ชี้แนะ ผู้ร่วมโครงกำรอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเป็นขวัญก ำลังใจและพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องเพ่ือส่งเสริม 
ให้เกิดวิธีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศต่อไป 
 
(2)  โครงการ   ประชุมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ สังเคราะห์ผลการด าเนินการประจ าปี 
  งบประมาณ 2563 และการวิเคราะห์จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564               
1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  39,610  บำท งบประมำณที่ใช้ไป  33,570  บำท  คงเหลือ  6,040  บำท 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพัฒนำบุคลำกรกลุ่มนโยบำยและแผน ในกำรสร้ำงองค์ควำมรู้เรื่อง กำรสังเครำะห์ผลกำร
ด ำเนินกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
 2. เพ่ือจัดเตรียมจัดท ำแผนปฏิบัติกำร พ.ศ. 2564 
 3. เพ่ือฝึกปฏิบัติกิจกรรม และแนวทำงกำรจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนำเครือข่ำยให้หลำกหลำยและสำมำรถ
น ำไปประยุกต์ใช้กับกลุ่มวิชำชีพอ่ืน 
3. ตัวช้ีวัดที่บรรลุตามโครงการ 
 1.ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ส่งเสริมและพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในรูปแบบ “ชุมชน    
แห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ”  
 2. ครู มีกำรเปลี่ยนบทบำทจำก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค ำปรึกษำ ข้อเสนอแนะกำรเรียนรู้    
หรือผู้อ ำนวยกำรกำรเรียนรู้ 
4. กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรสังเครำะห์ผลแผนปฏิบัติกำรปี 2563 / อบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดท ำ 
ร่ำงแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ระหว่ำงวันที่ 21 -23 สิงหำคม 2563  
ณ โรงแรมเชียงคำนแกรนด์ อ.เชียงคำน จ.เลย 
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5. ผลการด าเนินงาน 
    3.1 เชิงปริมำณ 

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

(3) โครงการ  พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา  
1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  250,000 บำท  งบประมำณท่ีใช้ไป  279,510  บำท  คงเหลือ  –   บำท                      
2. วัตถุประสงค์ 
      2.1 เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรสรรหำบุคคลเพ่ือจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำร เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
บริสุทธิ์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีมำตรฐำน 
 2.2 เพ่ือให้ได้บุคลำกรที่ดี มีคุณภำพ มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ส่งผลให้สถำนศึกษำสำมำรถจัดกำรเรียน 
กำรสอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกข้ึน 
 2.3 เพ่ือสรรหำ/คัดเลือกบุคลำกรได้ครบตำมจ ำนวนอัตรำที่ได้รับจัดสรร 
3. ตัวช้ีวัดที่บรรลุตามโครงการ 
    3.1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 มีแผนอัตรำก ำลังในกำรสรรหำ/
คัดเลือกบุคคล 
          3.2 ได้บุคลำกรตรงกับควำมต้องกำรของสถำนศึกษำ 
4. กิจกรรมที่ด าเนินการ 

กำรสรรหำ/คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำร ต ำแหน่งครูผู้สอน และต ำแหน่งนักจิตวิทยำ 
ประจ ำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
5. ผลการด าเนินงาน 
    5.1. เชิงปริมาณ 

สรรหำ/คัดเลือกบุคลำกรเพ่ือปฏิบัติงำนเป็นพนักงำนรำชกำร ได้ตำมจ ำนวนอัตรำที่ได้รับจัดสรร 
ต ำแหน่งครูผู้สอน จ ำนวน 9 อัตรำ ต ำแหน่งนักจิตวิทยำประจ ำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จ ำนวน 1 อัตรำ  
       5.2. เชิงคุณภาพ 
 ได้บุคลำกรปฏิบัติงำนเป็นพนักงำนรำชกำร ที่ดีมีคุณภำพ มีควำมรู้ ควำมสำมำรถท่ีเหมำะสม ส่งผล 
ต่อกำรพัฒนำศักยภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
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6. ปัญหา / อุปสรรค 
 6.1 กำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรบุคคลเพ่ือเป็นพนักงำนรำชกำรและกำรคัดเลือกคัดเลือกบุคคล
เพ่ือจัดจ้ำงจ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว ครูรำยเดือนแก้ปัญหำสถำนศึกษำขำดแคลนครูขั้นวิกฤต สังกัดส ำนักงำน      

เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 ได้ยึดตำมระเบียบหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด 

ซึ่งในกำรปฏิบัติมีกระบวนกำรที่ซับซ้อนหลำยขั้นตอน ดังนั้น เพ่ือให้เกิดควำมโปร่งใส บริสุทธิ์  ยุติธรรมมีควำม
เสมอภำค และสำมำรถตรวจสอบได้ จึงต้องด ำเนินกำรในรูปแบของคณะกรรมกำร แต่งตั้งบุคคลเข้ำมำมีส่วนร่วม
ในกำรด ำเนินกำรจ ำนวนมำกตำมควำมเหมำะสมและจ ำเป็น เพ่ือรองรับกำรตรวจสอบ 

6.2 จำกกำรที่ต้องด ำเนินกำรด้วยควำมโปร่งใส บริสุทธิ์ และยุติธรรม จึงต้องแต่งตั้งบุคคลจำกหลำยฝ่ำย
มำเป็นคณะกรรมกำรด ำเนินกำร เช่น กรรมกำรออกข้อสอบ กรรมกำรสัมภำษณ์  กรรมกำรคุมสอบ กรรมกำร   
รับ – ส่งข้อสอบ เป็นต้น  ซึ่งในคณะกรรมกำรบำงชุด จะถือเป็นควำมลับท ำให้เกิดปัญหำในกำรปฏิบัติเกี่ยวกับ 
กำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนบุคคลมำเป็นคณะกรรมกำร ด้ำนสถำนที่สอบ กำรประสำนงำนกับกรรมกำรล่วงหน้ำ 
กำรด ำเนินกำรจัดประชุมชี้แจงท ำควำมเข้ำใจให้คณะกรรมกำรคณะต่ำง ๆ  

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

 

นโยบายที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ 
        มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

(1) โครงการ  การขับเคลื่อนการยกระดับระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
        ระดับชั้นเรียน เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 6,650 บำท งบประมำณที่ใช้ไป 6,650 บำท คงเหลือ  0  บำท 
2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำระดับชั้นเรียน ให้เกิดประสิทธิภำพ
และประสิทธิผล อย่ำงยั่งยืน 
 2.2 เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจและควำมตระหนักของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูและบุคลำกร  
ในระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
 2.3 เพ่ือให้สถำนศึกษำทุกแห่งในสังกัดมีผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป 
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3. ตัวช้ีวัดที่บรรลุตามโครงการ 
3.1 ร้อยละ 80 ของโรงเรียนมีระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
3.2 ร้อยละ 80 ของโรงเรียนที่ประสงค์ขอรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก รอบสี่ ได้ผลกำรประเมิน 

ตั้งแต่ระดับ ดี ขึ้นไป 
3.3 ร้อยละ 80 ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูและบุคลำกรมีควำมเข้ำใจและตระหนักในระบบ 

กำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
4. กิจกรรมที่ด าเนินการ 

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

ปีกำรศึกษำ 2562 
4.4 กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรขับเคลื่อนยกระดับระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำระดับ

ห้องเรียน โรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 196 โรง 
4.5 นิเทศ ติดตำมและประเมินคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียน ระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน

สถำนศึกษำระดับห้องเรียน โรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 196 โรง 
4.6 สรุปและรำยงำนผล 

5. ผลการด าเนินงาน 
   5.1. เชิงปริมาณ 

โรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 196 โรง 
   5.2. เชิงคุณภาพ 

5.2.1 โรงเรียนมีระบบประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำมีควำมเข้มแข็ง  
5.2.2 โรงเรียนที่ประสงค์ขอรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก มีระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 

ในระดับดี ขึ้นไป  
5.2.3 โรงเรียนที่ประสงค์ขอรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ได้รับผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก     

ในระดับดี ขึ้นไป 
6. ปัญหา / อุปสรรค 

6.1 โรงเรียนมีระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ไม่ชัดเจน ไม่เป็นระบบ 
6.2 ครูและบุคลำกรขำดควำมตระหนักในระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 

7. ข้อเสนอแนะ 
7.1 โรงเรียนก ำหนดมำตรฐำนของสถำนศึกษำ แผนปฏิบัติกำร พัฒนำตำมแผนปฏิบัติกำร 

และมำตรฐำนสถำนศึกษำ 
7.2 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูและบุคลำกรในโรงเรียนปฏิบัติหน้ำที่ ตำมมำตรฐำนของสถำนศึกษำ 

และแผนปฏิบัติกำรของสถำนศึกษำ 
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นโยบายที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(1) โครงการ  การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
             เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด 
         ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงเรียนต้นแบบส่ิงแวดล้อม  
         ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  
             เขต 1  ปีการศึกษา 2563 
1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000บำท งบประมำณท่ีใช้ไป 15,000 บำท   คงเหลือ  0   บำท 
2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือสร้ำงจิตส ำนึก ขยำยองค์ควำมรู้ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้ำนกำรผลิตและบริโภค  
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถำนศึกษำตำมแนวศำสตร์พระรำชำสู่กำรน ำไปใช้ในกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวัน 
 2.2 เพ่ือส่งเสริมควำมรู้ ด้ำนวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) กำรลดคำร์บอนในสถำนศึกษำ ผลิตสื่อ     
จัดกิจกรรมและบูรณำกำรสำระกำรเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องด้ำนกำรเลือกผลิตและเลือกซื้อที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
ตำมนโยบำย 4.0  
 2.3 เพ่ือสนับสนุนควำมรู้ควำมเข้ำใจเชื่อต่อเครือข่ำยเตรียมควำมพร้อมโรงเรียนและชุมชนบริเวณใกล้
โรงงำนอุตสำหกรรมที่จะได้รับกำรพัฒนำเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 
 2.4 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนสถำนศึกษำ ส ำนักงำนเขตฯ เป็นต้นแบบในกำรจัดซื้อจ้ำงเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นแบบอย่ำงในกำรสร้ำงจิตส ำนึกด้ำนกำรบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือยกระดับให้เป็น
สถำนศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ด้ำนกำรศึกษำสีเขียวต้นแบบ 
3. ตัวช้ีวัดที่บรรลุตามโครงการ 
 3.1 ร้อยละ 80 ของโรงเรียนต้นแบบในสังกัดมีนโยบำยและจัดกิจกรรมให้ควำมรู้ ที่ถูกต้องและสร้ำง
จิตส ำนึกด้ำนกำรผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมน ำไปปฏิบัติใช้ที่บ้ำนและชุมชน เช่น กำรส่งเสริมอำชีพ 
ทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กำรลดใช้สำรเคมีจำกปุ๋ยและยำฆ่ำแมลง 
    3.2 ร้อยละ 80 ของโรงเรียนต้นแบบในสังกัดมีกำรน ำขยะมำใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์ 
และพลังงำนเพื่อลดปริมำณขยะและมีกำรส่งเสริมกำรคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมำณคำร์บอนที่โรงเรียน   
และชุมชน 
           3.3 ร้อยละ 70 ของโรงเรียนต้นแบบในสังกัดมีกำรบูรณำกำรเรื่องกำรจัดกำรขยะแบบมีส่วนร่วม 
และกำรขยะมำใช้ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกในสำระกำรเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง 
           3.4 ร้อยละ 75 ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้จำกแหล่งเรียนรู้ มีกำรขยำยผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียนโรงเรียน 
ชุมชน เรียนรู้ด้ำนกำรลดใช้พลังงำน กำรจัดกำรขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ 
และตัวอย่ำงรูปแบบผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงำนอุตสำหกรรมสีเขียว 
  3.5 ร้อยละ 70 ของนักเรียนและโรงเรียนต้นแบบในสังกัด มีกำรเก็บข้อมูลเปรียบเทียบกำรลดปริมำณ
คำร์บอนไดออกไซต์ ในกำรด ำเนินกิจกรรมประจ ำวันในสถำนศึกษำและที่บ้ำน ข้อมูลของ Carbon Footprint   
ในรูปแบบ QR CODE และ PAPER less  
  3.6 ร้อยละ 75 ของครู มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ สำมำรถพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และด ำเนินกำรจัดท ำงำนวิจัย
ด้ำนกำรสร้ำงส ำนึกด้ำนกำรผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ 
  3.7 ร้อยละ 60 ของครู และนักเรียน สำมำรถน ำสื่อนวัตกรรมที่ผ่ำนกระบวนกำรคิดมำประยุกต์ใช้ 
ในโรงเรียนกำรจัดกำรเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันและชุมชนได้ตำมแนวทำง Thailand 4.0 
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  3.8 ร้อยละ 70 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ โรงเรียนต้นแบบมีกำรปรับปรุงและพัฒนำบุคลำกร  
และสถำนที่ให้เป็น ส ำนักงำนสีเขียว โรงเรียนสีเขียว ต้นแบบ มีนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน 
4. กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 4.1 จัดท ำ/ขออนุมัติโครงกำร/แต่งตั้งคณะท ำงำนด ำเนินงำนตำมโครงกำร 
 4.2 ประชุมคณะท ำงำน (ศึกษำนิเทศก์/คณะกรรมกำร)/ออกแบบกิจกรรมกำรด ำเนินกำร 
 4.3 ด ำเนินกำรตำมโครงกำร 
    4.3.1 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอนน้อมน ำหลักปรัชญำ   
ของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภำยใต้สถำนกำรณ์โรคติดเชื้อโคโรนำไวรัส 
2019 (COVID-19) ในโรงเรียนต้นแบบสิ่งแวดล้อม ศูนย์พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ สังกัดส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1  
           4.3.2 นิเทศ ติดตำมและประเมินผล      

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

 

นโยบายที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
(1) โครงการ  ก าหนดนโยบาย และทิศทางการพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
                 จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปี พ.ศ. 2563 – 2565   
        และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  47,550  บำท งบประมำณที่ใช้ไป  47,550 บำท  คงเหลือ  0   บำท 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้ผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำและผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในกำรระดมควำมคิด
สร้ำงสรรค์ร่วมก ำหนดนโยบำยและทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของประเทศ   
ของโลกและเชื่อมโยงกับนโยบำยรัฐบำล กรอบแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 นโยบำย
กระทรวงศึกษำธิกำร นโยบำยคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ปัญหำควำมต้องกำรของพ้ืนที่สนับสนุน 
กำรด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำให้เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนด 
 2.2 เพ่ือให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1  มีนโยบำยและทิศทำง 
กำรพัฒนำกำรศึกษำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ใช้เป็นกรอบและแนวทำงในกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ 
 2.3 เพ่ือให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 มีแผนพัฒนำกำรศึกษำ       
ขั้นพ้ืนฐำน ประจ ำปี พ.ศ. 2563 – 2565 และมีแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  
 2.4 เพ่ือให้สถำนศึกษำในสังกัด มีแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ในกำรขับเคลื่อน
นโยบำยสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม และน ำไปสู่เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ 
3. ตัวช้ีวัดที่บรรลุตามโครงการ 
 หน่วยงำนทุกระดับ พัฒนำนวัตกรรม และเทคโนโลยี (Digital Technology) มำใช้ในกำร               
เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงเป็นระบบ 
4. กิจกรรมที่ด าเนินการ 

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

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

4.4 น ำแผนสู่กำรปฏิบัติ (Action) 
     (1) แจ้งประชำสัมพันธ์ผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/หน่วย ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม 
ด ำเนินกำรขับเคลื่อนสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม และน ำไปสู่เป้ำหมำยตัวชี้วัด 
           (2) แจ้งประชำสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัดรับทรำบนโยบำยและทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำฯ เพื่อจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 2563 ของโรงเรียน 
           (3) แจ้งประชำสัมพันธ์นโยบำยและทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำผ่ำนช่องทำงหนังสือรำชกำร  เว็บไซต์  
และป้ำยประชำสัมพันธ์ไวนิล 
           (4) รำยงำนหน่วยงำนต้นสังกัด และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง   
           (5) มอบกลุ่มงำนติดตำม ประเมินและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563 
5. ผลการด าเนินงาน 
     5.1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1  มีนโยบำยและทิศทำงกำรพัฒนำ
กำรศึกษำ เป็นกรอบและเครื่องมือในกำรขับเคลื่อนแผนสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม 
      5.2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1  มีแผนพัฒนำกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำนประจ ำปี พ.ศ. 2563 – 2565  และมีแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  
      5.3 สถำนศึกษำในสังกัด สำมำรถน ำนโยบำยของหน่วยงำนต้นสังกัด ใช้เป็นกรอบและแนวทำง 
ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ และจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
      5.4 ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำมเข้ำใจในนโยบำยและทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำ
ของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1  สำมำรถขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเป็นรูปธรรม  
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(2) โครงการ  ตรวจสอบภายใน เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานภาครัฐ โดยใช้ระบบเครือข่าย      
            และการบริหารแบบมีส่วนร่วม  ประจ าปีงบประมาณ 2563 
1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  30,207  บำท งบประมำณที่ใช้ไป  30,207  บำท  คงเหลือ   -   บำท 
2. วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือพัฒนำผู้ตรวจสอบภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1  
ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน  

2. เพ่ือเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจเครือข่ำยผู้ตรวจสอบภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
มหำสำรคำม เขต 1 ให้สำมำรถปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในตำมมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน 

3. เพ่ือตรวจสอบ ติดตำม ประเมินผลและให้ข้อเสนอแนะในกำรบริหำรงบประมำณตำมแผนปฏิบัติกำร 
กำรควบคุมทำง กำรเงิน กำรบัญชีและควำมคุ้มค่ำจำกกำรใช้ทรัพย์สิน กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ
และหนังสือสั่งกำร ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งสอบทำนระบบควบคุมภำยในของหน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัด    
3. ตัวช้ีวัดที่บรรลุตามโครงการ 

ตัวชี้วัดที่ 4 สถำนศึกษำและหน่วยงำนในสังกัดทุกระดับมีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ บริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล  
4. กิจกรรมที่ด าเนินการ  

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

5. ผลการด าเนินงาน 
    5.1. เชิงปริมาณ  
      ตรวจสอบ ติดตำมและประเมินผลสถำนศึกษำในสังกัด  จ ำนวน 23 โรงเรียน  
   5.2. เชิงคุณภาพ  
    1. สถำนศึกษำในสังกัด มีกำรบริหำรงบประมำณ กำรควบคุมกำรเงิน กำรบัญชี  มีประสิทธิภำพ 
และใช้ทรัพยำกรคุ้มค่ำ เกิดประโยชน์ต่อคุณภำพกำรศึกษำ  

2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 มีกำรบริหำรงบประมำณโปร่งใส 
ถูกต้องเป็นไปตำมระเบียบ ผลกำรปฏิบัติงำนบรรลุตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดและมีประสิทธิภำพ  
6. ปัญหา / อุปสรรค 
     ด้วยสถำนกำรณ์โควิดท ำให้ไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมแผนกำรตรวจสอบและปฏิทินกำรตรวจสอบสถำนศึกษำ
ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 ที่ก ำหนดไว้ 
7. ข้อเสนอแนะ 
 หน่วยตรวจสอบภำยใน ได้มีกำรปรับปฏิทินกำรตรวจสอบจึงขอปรับแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี
งบประมำณ 2563 และปรับโครงกำรตรวจสอบภำยใน เพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรงำนภำครัฐ  
โดยใช้ระบบเครือข่ำยและกำบริหำรแบบมีส่วนร่วม ประจ ำปีงบประมำณ 2563 และขอปรับงบประมำณ 
เป็นจ ำนวน 30,207.- (-สำมหมื่นสองร้อยเจ็ดบำทถ้วน-) ตำมรำยละเอียดแผนกำรตรวจสอบและโครงกำร
ตรวจสอบภำยในฯ ดังแนบ 
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(3)  โครงการ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  50,000 บำท งบประมำณที่ใช้ไป  17,600  บำท คงเหลือ 32,400 บำท 
2. วัตถุประสงค์ 

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

2. เพ่ือติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนทำงระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
และเชิงประจักษ์ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (ทำงระบบ e-MES) กำรด ำเนินกำรทำงยุทธศำสตร์ สพฐ. 
 3. เพ่ือติดตำมผลกำรตรวจรำชกำรตำมนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร /ตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำร   
ส ำนักนำยกรัฐมนตรี ฯลฯ 
3. ตัวช้ีวัดที่บรรลุตามโครงการ 

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

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

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

4.3 ติดตำมผลกำรตรวจรำชกำรตำมนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร /ตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำร    
ส ำนักนำยกรัฐมนตรี ฯลฯ 
5. ผลการด าเนินงาน 
    เชิงปริมาณ 

รำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และรำยงำนผลกำรตรวจรำชกำร   
ตำมนโยบำยกระทรวงศึกษำ /ตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
    เชิงคุณภาพ 

น ำแนวทำงท่ีได้จำกกำรด ำเนินงำนของโครงกำรไปด ำเนินกำรในปีต่อไป 
 

(4) โครงการ การขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน 
                ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 35,000 บำท งบประมำณท่ีใช้ไป 10,200 บำท คงเหลือ 24,800 บำท 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือพัฒนำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 ให้มีควำมพร้อม 
และควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำสำมำรถยกระดับคุณภำพบริหำรจัดกำรศึกษำตำมมำตรฐำน 
และธรรมำภิบำล 

2.2 เพ่ือให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำบริหำรจัดกำรตำมภำรกิจได้ตำมมำตรฐำนส ำนักงำน            
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำและเพ่ือยกระดับคุณภำพกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
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2.3 เพ่ือจัดแสดงองค์ควำมรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมเผยแพร่ควำมรู้ควำมสำมำรถหรือ          
แสดงผลงำนทำงวิชำกำรและสนับสนุนส่งเสริมส ำหรับกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำตำมเกณฑ์
มำตรฐำน ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 และสถำนศึกษำในสังกัด 

2.4 เพ่ือส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ของส ำนักงำน               
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 

2.5 เพ่ือเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้สัมฤทธิผล 
3. ตัวช้ีวัดที่บรรลุตามโครงการ 

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

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

4.2.1 ศึกษำ วิเครำะห์ แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มำตรฐำนตัวบ่งชี้     
กรอบกำรติดตำม หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผล รวมถึงภำรกิจอ ำนำจหน้ำที่ของกลุ่มในส ำนักงำน             
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

4.2.2 แต่งตั้งคณะท ำงำนและมอบหมำยผู้รับผิดชอบตำมเกณฑ์มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
4.2.3 จัดประชุมคณะท ำงำน เพ่ือให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจและควำมส ำคัญของมำตรฐำนส ำนักงำน 

เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
4.2.4 ผู้ที่ได้รับมอบหมำยด ำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย 
4.2.5  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

5. ผลการด าเนินงาน 
   5.1. เชิงปริมาณ กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประกอบด้วย 

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

มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนทีกำรศึกษำ 
5.2.2  ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและนักเรียนในสังกัดมีควำมรู้และทักษะทำงวิชำกำร

เพ่ิมข้ึน และได้แสดงควำมรู้ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรได้เต็มที่  
5.2.3 ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 98 

 

(5) โครงการ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19) สพป.มหาสารคาม เขต 1 
1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  100,000  บำท งบประมำณท่ีใช้ไป  100,000  บำท  คงเหลือ  0  บำท 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 จัดหำวัสดุอุปกรณ์เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำ (Covid-19)  
 2.2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 มีแหล่งเรียนรู้ให้ข้ำรำชกำรครู  
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน ผู้ปกครอง และประชำชนทั่วไปได้ศึกษำถึงอันตรำยของไวรัสโคโรนำ  
(Covid-19) 
 2.3. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน ผู้ปกครอง และประชำชนทั่วไปได้รู้ถึงวิธีกำร     
และสำมำรถป้องกันตนเองจำกกำรแพรำระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ (Covid-19) ได้อย่ำงถูกวิธี 
3. ตัวช้ีวัดที่บรรลุตามโครงการ 
    - 
4. กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 1. จัดหำวัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำ (Covid-19)  
 2. จัดท ำองค์ควำมรู้ ควำมเข้ำใจและกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ (Covid-19)  
5. ผลการด าเนินงาน 
 5.1.  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 สำมำรถด ำเนินกำรจัดหำวัสดุ
อุปกรณ์เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของไวรัส  โคโรนำ (Covid-19)  
 5.2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 มีแหล่งเรียนรู้ให้ข้ำรำชกำรครู และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน ผู้ปกครอง และประชำชนทั่วไปได้ศึกษำถึงอันตรำยของไวรัสโคโรนำ (Covid-19) 
 5.3. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน ผู้ปกครอง และประชำชนทั่วไปได้รู้ถึงวิธีกำรและ
สำมำรถป้องกันตนเองจำกกำรแพรำระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ (Covid-19) ได้อย่ำงถูกวิธี 
6. ปัญหา / อุปสรรค 

สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโนนำ 2019 ท ำให้กำรด ำเนินกำรจัดหำอุปกรณ์ค่อนข้ำงล่ำช้ำ 
เพรำะมีควำมต้องกำรวัสดุอุปกรณ์ในกำรป้องกันตัวของประชำชนค่อนข้ำงมำก 

 

(6)  โครงการ  ประชุมผู้อ านวยการโรงเรียนในสังกัด 
1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 100,000 บำท งบประมำณที่ใช้ไป 46,100 บำท คงเหลือ 53,900 บำท 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน มีควำมรู้ ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ใหม่ ๆ ในกำรบริหำรจัดกำร
สถำนศึกษำในยุคปฏิรูปกำรศึกษำให้ทันกับกำรเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและสำมำรถเป็นผู้น ำที่ดี 

2.2 เพ่ือให้ข้ำรำชกำรครูในสังกัดได้รับข้อมูล ข่ำวสำร กำรด ำเนินงำนเพื่อไปสู่กำรปฏิบัติที่ถูกต้อง 
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2.3 เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดได้รับข้อมูล ข่ำวสำร เพ่ือไปสู่กำรปฏิบัติงำน      
ที่ถูกต้อง 
3. ตัวช้ีวัดที่บรรลุตามโครงการ     

3.1 ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรตำมตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมำยร้อยละ 100 
3.2 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนและข้ำรำชกำรครู-บุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมสนใจเข้ำใจในระเบียบ       

และระบบกำรท ำงำนที่ดี สำมำรถน ำไปปฏิบัติงำนได้ถูกต้อง 
4. กิจกรรมท่ีด าเนินการ 

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

5. ผลการด าเนินงาน 
5.1  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน-ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่  

กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 ได้รับทรำบข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงทั่วถึง 
5.2 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน –ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่  

กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 มีควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติอย่ำงถูกต้อง 
5.3  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน-ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 

กำรศึกษำ ประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 ได้รับทรำบกระบวนกำรพัฒนำทำงวิชำชีพครู และสร้ำง 
ควำมเข้ำใจ ควำมร่วมมืออันดี 

5.4  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำมำรถสนองนโยบำยส ำคัญ  
เร่งด่วน ของรัฐบำลได้เป็นอย่ำงดี 
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ส่วนที่ 2  

นโยบายและทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ 
มติคณะรัฐมนตรีจากการประชุมวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบการจ าแนกแผนออกเป็น 3 ระดับ 

ได้แก่ 
แผนระดับที่  1 ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผน ต่าง  ๆ                 

ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน 
แผนระดับที่ 2 ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนความมั่นคง 
แผนระดับที่ 3 หมายถึง แผนที่จัดท าขึ้นเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของแผนระดับที่ 1 และ 2         

ให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ หรือจัดขึ้นตามที่กฎหมายก าหนด หรือจัดท าขึ้นตามพันธกรณีหรืออนุสัญญา 
ระหว่างประเทศ ซึ่งสรุปแผนทั้ง 3 ระดับที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2554 ได้ดังนี ้

 

ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ก าหนดให้รัฐมียุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมาย 

การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้อง 
และบูรณาการกัน ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 ซ่ึงก าหนดให้
หน่วยงานรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ด าเนินเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 
โดยมีวิสัยทัศน์คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 
ประกอบด้วย ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ 
และการกระจายรายได้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ และประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ การพัฒนาประเทศในช่วงเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ 
จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วม 
ของทุกภาคส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ” ซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย         
1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) ยุทธศาสตร์       
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4) ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม 5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 6) ยุทธศาสตร์ 
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ ในยุทธศาสตร์

ชาติ ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนที่จัดท าไว้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์ชาติ 
โดยจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณจะต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งประเด็นแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น ประกอบด้วย 1) ความม่ันคง 2) การต่างประเทศ 3) การพัฒนาการเกษตร 
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4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 5) การท่องเที่ยว 6) การพัฒนาพ้ืนที่ และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ           
7) โครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล 8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ ขนาดกลาง และขนาดย่อม 
ยุคใหม่ 9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอด
ช่วงชีวิต 12) การพัฒนาการเรียนรู้ 13) การสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 14) ศักยภาพการกีฬา  
15) พลังทางสังคม 16) เศรษฐกิจฐานราก 17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 18) การเติบโต 
อย่างยั่งยืน 19) การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ 20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ  
21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ 23) การวิจัย 
และพัฒนานวัตกรรม 

แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนการปฏิรูปประเทศ จัดท าขึ้นเพ่ือก าหนดกลไก วิธีการ และข้ันตอนการปฏิรูปประเทศ 

ในด้านต่าง ๆ โดยการปฏิรูปประเทศต้องด าเนินการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 
ประกอบด้วย ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาส 
อันทัดเทียมกัน เพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ า มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้การปฏิรูป
ประเทศต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งแผนการปฏิรูปประเทศ 
ประกอบด้วย 12 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเมือง 2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 3) ด้านกฎหมาย  
4) ด้านกระบวนการยุติธรรม 5) ด้านเศรษฐกิจ 6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7) ด้านสาธารณสุข        
8) ด้านสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ 9) ด้านสังคม 10) ด้านพลังงาน 11) ด้านการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 12) ด้านการศึกษา โดยแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา        
มีแผนงานเพื่อการปฏิรูป 5 เรื่อง ได้แก่ 1) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัย 2) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลง 
ในศตวรรษท่ี 21 3) การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน 4) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่น ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ  
น าไปสู่การจ้างงาน และการสร้างงาน 5) การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของ
สถาบันอุดมศึกษา เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ 

และเป้าหมาย รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ        
พ.ศ. 2561 - 2580 และอีก 4 ยุทธศาสตร์เพ่ิมเติม คือ 1) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์           
2) การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 3) การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน          
ได้อย่างยั่งยืน 4) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 5) การเสริมสร้างความมั่นคง
แห่งชาติ เพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน 6) การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต 
ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 7) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์                 
8) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 9) การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
และ 10) ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
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แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
เป็นแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาระยะยาว โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถ เข้าถึง

โอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาท่ีมีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
พัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการท างานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน และการพัฒนาประเทศ 
เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้น าไปเป็นกรอบและแนวทาง การพัฒนาการศึกษา และการ
เรียนรู้ส าหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคม ของประเทศและ
ของโลกท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตร เพ่ือให้ประเทศไทย
สามารถก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้ กรอบแผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ไดก้ าหนดสาระส าคัญส าหรับบรรลุเป้าหมาย ของการพัฒนาการศึกษาใน 5 
ประการได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) ความเท่าเทียม ทางการศึกษา (Equity) คุณภาพ
การศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบท เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 
20 ปีข้างหน้า และมียุทธศาสตร์ 6 ประการ คือ 1) การจัดการศึกษา เพ่ือความม่ันคงของสังคม และ
ประเทศชาติ 2) การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ  3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคม แห่งการเรียนรู้ 4) การสร้างโอกาส 
ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 5) การจัดการศึกษา เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม   6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติได้ก าหนดประเด็นการพัฒนาไว้ 23 ประเด็น มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง กับการศึกษาโดยเฉพาะ คือ ประเด็น 
ที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. 2562 - 2565) 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) เป็นนโยบายและแผน

หลักของชาติที่เป็นกรอบหรือทิศทางการด าเนินการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคาม 
เพ่ือธ ารงไว้ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ โดยก าหนดให้คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบแนวทาง 
หรือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนนิติบัญญัติการก าหนด
ยุทธศาสตร์หรือแผนด้านความมั่นคงเฉพาะเรื่อง แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ แผนบริหารวิกฤตการณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
กับความม่ันคงแห่งชาติ หรือก าหนดแผนงานหรือโครงการที่เก่ียวกับนโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วย 
ความมั่นคงแห่งชาติหรือการปฏิบัติราชการอ่ืนใดให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย ความ
มั่นคงแห่งชาติ ซึ่งมีแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 19 แผน ได้แก่  

1) การเสริมสร้างความมั่นคง ของมนุษย์ 
2) การข่าวกรองและการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคง  
3) การเสริมสร้างความมั่นคง ของสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
4) การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติ  
5) การพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ  
6) การสร้าง ความสามัคคีปรองดอง  
7) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
8) การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง 
9) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์  
10) การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
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11) การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต  
12) การรักษาความมั่นคงพ้ืนที่ชายแดน  
13) การรักษา ความม่ันคงทางทะเล  
14) การป้องกันและแก้ปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ  
15) การป้องกันและแก้ไขปัญหา ความมั่นคงทางไซเบอร์  
16) การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ  
17) การรกัษาความมั่นคง ทางพลังงาน  
18) การรักษาความมั่นคงด้านอาหารและน้ า  
19) การรักษาความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 
ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) แถลงต่อรัฐสภา   

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยรัฐบาลได้ก าหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน จ าแนกเป็น
นโยบายหลัก 12 ด้าน และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ซึ่งนโยบายหลัก 12 ด้าน ประกอบด้วย  
 1) การปกป้อง และเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  
 2) การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศและความสงบสุข ของประเทศ  
 3) การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
 4) การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก  
 5) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย  
 6) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจาย ความเจริญสู่ภูมิภาค 
 7) การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก  
 8) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย  

9) การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม  
 10) การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน  
 11) การปฏิรูป การบริหารจัดการภาครัฐ  
 12) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม และนโยบาย
เร่งด่วน 12 เรื่อง ได้แก่ 1) การแก้ไขปัญหาในการด ารงชีวิตของประชาชน 2) การปรับปรุง ระบบสวัสดิการ
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 3) มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับความผันผวน ของเศรษฐกิจโลก       
4) การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 5) การยกระดับศักยภาพของแรงงาน                      
6) การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต 7) การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 8) การแก้ไข 
ปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจ า 9) การแก้ไขปญัหา      
ยาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ 10) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของ
ประชาชน และการด าเนินการตามเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 
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แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ที่สอดคล้อง 

เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วย
ความมั่นคง เพ่ือให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท า แผนปฏิบัติ
ราชการ ซึ่งมีสาระส าคัญ 5 เรื่อง ได้แก่  

1) การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
2) การผลติและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
3) การพัฒนาศักยภาพคน ทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
4) การสร้างโอกาสความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
5) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ที่สอดคล้องเชื่อมโยง              

กับแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ซึ่งมีสาระส าคัญ 5 เรื่อง ได้แก่ 
 1) การจัดการศึกษา เพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  
 2) การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
 3) การพัฒนาศักยภาพคน ทุกช่วงวัย และการสร้างสังคม แห่งการเรียนรู้  
 4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 5) การพัฒนา ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา เช่นเดียวกับแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี 
(พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าว 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ บริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 - 2565) ที่สอดคล้องเชื่อมโยง  
กับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย ความม่ันคง 
และแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ ทุกส่วนราชการใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการ แผนพัฒนา การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
และแผนอื่น ๆ ในปี พ.ศ. 2563 ถึง 2565 ซึ่งมีสาระส าคัญ 6 เรื่อง ได้แก่ 1) การจัดการศึกษา เพ่ือความมั่นคง
ของสังคมและประเทศชาติ 2) การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3) การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4) การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา ที่มีคุณภาพ มี
มาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 5) การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และ 6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา โดยมีเป้าหมาย ตัวชี้วัด แนว
ทางการพัฒนา แผนงาน/โครงการส าคัญในแผนปฏิบัติราชการแต่ละเรื่องดังกล่าว 
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นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
(ตามประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562) 

กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศนโยบายและจุดเน้นของประทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็น 
กรอบแนวทางในการด าเนินงาน ซึ่งมสีาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ดังนี้ 

- นโยบายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุ่งปฏิรูปองค์การเพ่ือหลอมรวมภารกิจ  

และบุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯ ที่สามารถ    
ลดการใช้ทรัพยากรทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วย 
ทั้งการบริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

2. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุ่งปฏิรูปกระบวนการวางแผนงาน/ 
โครงการแบบร่วมมือและบูรณาการ ที่สามารถตอบโจทย์ของสังคมและเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้ง
กระบวนการ จัดท างบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า ส่งผลให้ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และนานาชาติ เชื่อมั่นและร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น 

3. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนาก าลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ  
โดยมุ่งบริหารจัดการอัตราก าลังคนให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะและความรู้
ความสามารถ ของบุคลากรภาครัฐ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

4. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึง 
การจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

- จุดเน้นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
  1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
     1.1 การจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ 

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทาง 
การจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 
  - ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษา ตามความต้องการ
จ าเป็นของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพ้ืนที่ 
  - พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จ าลอง 
ผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกัน 
ของผู้เรียนและครูให้มากขึ้น 
  - พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพื่อเป็นเครื่องมือในการด ารงชีวิต  
และสร้างอาชีพ อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ 

     1.2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  - จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริมและยกระดับ 
ทักษะภาษาอังกฤษ (English for ALL) 
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- ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานท า ในเขตพัฒนาพิเศษ 
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามแนวตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่เกาะ
แก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 
  - พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความช านาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ 
และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล 
เป็นขั้นตอน 
  - พัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ให้มี 
ความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีศูนย์พัฒนา 
สมรรถนะบุคลากรระดับจังหวัดทั่วประเทศ 

  2. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
     - พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยน้อมน ายุทธศาสตร์พระราชทาน 

“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการด าเนินการ 
     - เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัย จากยาเสพติด 

อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ 
     - ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทยเป็นสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ ที่ใช้ภาษาอย่าง

หลากหลาย เพ่ือวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะ การสื่อสารและใช้
ภาษาท่ีสามในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     - ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดท่ีถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง วินัย 
สุจริต จิตอาสา โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 
   3. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
       - พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
       - ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้อง
กับสภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 

      - ระดมสรรพก าลังเพื่อส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาให้สอดคล้องพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 
   4. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
      - เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรม  
ที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 
      - ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม ให้สามารถเป็นอาชีพ 
และสร้างรายได ้
   5. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
      - ปฏิรูปองค์การเพ่ือลดความทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพของหน่วยงาน  
ที่มีภารกิจใกล้เคียงกัน เช่น ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย เป็นต้น 
      - ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคและข้อจ ากัดในการด าเนินงาน โดยค านึงถึง 
ประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 
      - สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

     - พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data) 
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      - พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนาก าลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ ให้สอดคล้อง  
กับการปฏิรูปองค์การ 
      - สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
ได้อย่างอิสระและมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ 
      - จัดตั้งหน่วยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 
      - ส่งเสริมโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายใน  
และภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ  

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)  
(ตามประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563) 
 - นโยบายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (เพ่ิมเติม) 
 5. ด าเนินการปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ที่เป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุผล ตามนโยบาย 
“การศึกษายกก าลังสอง (Thailand Education Eco – System : TESS) การศึกษาท่ีเข้าใจ Supply 
และตอบโจทย์ Demand” โดย 

     - ปลดล็อก กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือกัน ระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมให้สามารถด าเนินการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาได้อย่างรวดเร็ว  
รวมถึงการบริหารการศึกษาของประเทศให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

     - ปรับเปลี่ยน หลักสูตรการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพ 
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ปรับเปลี่ยนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านศูนย์พัฒนา 
ศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) เพ่ือให้ครู Up Skill  
และ Re-SkL ของตนเองได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ เพื่อส่งต่อความรู้ไปยังผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และคนที่มี
คุณภาพ 

     - เปิดกว้าง เสรีทางการศึกษาให้ภาคเอกชนที่มีคุณภาพเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา การศึกษา
ร่วมประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital 
Excellence Center : HCEC) จากแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Education Excellence Platform : DEEP) 
ให้ครอบคลุมผู้เรียนทั่วประเทศ 

ทั้งนี้ เพื่อน าไปสู่นักเรียนยกก าลังสอง ที่เน้นเรียนเพ่ือรู้ พัฒนาทักษะเพ่ือท า ครูยกก าลังสองที่เน้นเพ่ิม
คนเก่งมาเป็นครู พัฒนาครูในระบบ ห้องเรียนยกก าลังสองที่เน้นเรียนที่บ้าน ถามที่โรงเรียน หลักสูตรยกก าลัง
สองท่ีเน้นลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ สื่อการเรียนรู้ยกก าลังสองที่เน้นเรียนผ่านสื่อผสมผสาน ผ่านช่องทางที่
หลากหลาย ได้แก่ On-Site เรียนที่โรงเรียน Online เรียนออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม ด้านการศึกษาเพ่ือ 
ความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP) ที่มีเนื้อหามาตรฐาน จากผู้ผลิตที่เป็น
ภาคเอกชน On-Air เรียนผ่านโทรทัศน์ DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยเนื้อหามาตรฐาน 
จากผู้ผลิตที่เป็นภาคเอกชน และ On-Demand ซึ่งสามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ที่มีอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์
เชื่อมต่อโรงเรียนยกก าลังสองที่มุ่งเน้นคุณภาพในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อความเป็นเลิศ 
ทางวิชาการ เพื่อความเป็นเลิศทางภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชนที่เน้นคุณภาพ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เพ่ือความเป็นเลิศและความเชี่ยวชาญที่สามารถตอบโจทย์ทักษะและความรู้ที่เพ่ิม ความเชี่ยวชาญในการ
ปฏิบัติงาน 
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- จุดเน้นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (เพ่ิมเติม) 
      - พัฒนาครูทุกระดับให้มีทักษะ ความรู้ที่จ าเป็น เพ่ือท าหน้าที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The 

Trainer) และขยายผลการพัฒนาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital 
Excellence Center : HCEC) 

     - จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านเว็บไซต์ www.deep.go.th โดยปลดล็อกและเปิดกว้าง  
ให้ภาคเอกชนสามารถเข้ามาพัฒนาเนื้อหา เพ่ือให้ผู้เรียน ครู และผู้บริหารทางการศึกษามีทางเลือก 
ในการเรียนรู้ที่หลากหลาย และตลอดเวลาผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (Digital 
Education Excellence Platform : DEEP) 

     - ให้ผู้เรียน ครู ผู้บริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผ่านแผนพัฒนารายบุคคล 
สู่ความเป็นเลิศ (Excellence Individual Development Plan : EIDP) 
      - จัดท า “คู่มือมาตรฐานโรงเรียน” เพ่ือก าหนดให้ทุกโรงเรียนต้องมีพ้ืนฐานที่จ าเป็น 

นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดนโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต และมุ่งสู่ 
Thailand 4.0 ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 และมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 
และนโยบาย ดังนี้ 

 - วิสัยทัศน์  
     สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน  

 - พันธกิจ 
    1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครอง ในระบอบ

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ เพ่ือสร้างขีดความสามารถ 

ในการแข่งขัน 
    3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 

     4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา      
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
     5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะด้านภาษาและการใช้ 
เทคโนโลยีดิจิทัล 
     6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
     7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0  

- นโยบาย  
    1. ด้านความปลอดภัย 

พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 
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   2. ด้านโอกาส 
2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย 

อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 
  2.2 ด าเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน อย่างมีคุณภาพ 
ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ 
ตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความ 
เป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือป้องกัน 
ไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
อย่างเท่าเทียมกัน 
  2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะ
ในการด าเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
    3. ด้านคุณภาพ 
  3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็น       
ของโลกในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
  3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  
และการเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า 
  3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จ าเป็น  
ในแต่ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุล     
ทุกด้าน ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 
  3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการ
สอน ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี  มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
    4. ด้านประสิทธิภาพ 
  4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลัก 
ในการขับเคลื่อน บนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
  4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมที่สี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก  
และโรงเรียนที่สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบท 
ของพ้ืนที ่
  4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา     
ปีที่ 1 - 3 น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
  4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ  
และสถานศึกษา ที่ตั้งในพื้นทีล่ักษณะพิเศษ 
  4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา  
และการเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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  4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 - กลยุทธ์หน่วยงาน  
      1. การจดัการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  
      2. การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
      3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
      4. การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ า      
ทางการศึกษา 
      5. การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
      6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

 - ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ / ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการ 
 1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 

ที ่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือ | 

กับการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ 
85 

2  ร้อยละของนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ศึกษาต่อในโรงเรียนของรัฐเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 
20 ของนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา 

20 

3 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานในวิชาหลัก(O-NET) และด้าน
อิสลามศึกษา (I-NET) เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 3 

  

 2. การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ที ่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1 ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่พิเศษและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้รับการพัฒนาการ

จัดการศึกษาตามบริบท 
80 

  

 3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ที ่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1 ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 80 
2 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพ่ิมข้ึน (*) 
3 

3 จ านวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ 
(วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา) 

29,125 

4 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป 1 
5 จ านวนสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ เพ่ิมขึ้น 
200 

6 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้รับการพัฒนา
และยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์
ที่ก าหนด 

100 
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3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (ต่อ) 
ที ่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
7 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีสอนในระดับ ม.ต้น ที่ได้รับการเตรียมความพร้อม 

ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในการประเมินระดับนานาชาติ 
ตามโครงการ PISA 

100 

8 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนที่สร้างสมดุลทุกด้านและมีการ 
จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 

- 

9 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพ่ือพัฒนาพหุปัญญารายบุคคลเพ่ิมข้ึน - 
10 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพในด้าน 

ต่าง ๆ เพื่อการประกอบอาชีพ การด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสอดคล้อง  
ตามสภาพความต้องการและบริบทของแต่ละพ้ืนที่ ตลอดจนความท้าทายที่เป็น 
พลวัตรของโลกในศตวรรษที่ 21 

80 

(*) เนื่องจากมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน    
(O-NET) ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เป้าหมายในการรายงานจึงรวมเฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
เท่านั้น  
 4. การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ า    ทาง
การศึกษา 

ที ่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1 อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาต่อประชากรกลุ่มอายุ 

- ระดับปฐมวัย 
- ระดับประถมศึกษา 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สามัญ - อาชีวศึกษา) 

 
100 
100 
100 
78 

2 จ านวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาและการพัฒนา
สมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความจ าเป็น 

3,630,000 

3 ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบท 80 
4 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน 20 

 5. การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ที ่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1 ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการอนุรักษ์ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
80 
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 6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
ที ่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1 จ านวนกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 2 
2 โครงการของ สพฐ. ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติเพ่ิมข้ึน 20 
3 ร้อยละของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสของหน่วยงาน (ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
90 

4 ร้อยละของนักเรียนสังกัด สพฐ. มีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต 50 
5 ร้อยละของสถานศึกษาน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษามีความอิสระและความ

คล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาเพ่ิมข้ึน 
80 
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นโยบายจังหวัดมหาสารคาม 
1. บทวิเคราะห์ศักยภาพจังหวัดมหาสารคาม 

จังหวัดมีการประเมินสภาวะแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกจังหวัดเพ่ือให้รู้ถึงสถานะที่เป็นจริง 
ในด้านจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และภัยคุกคามที่ต้องระมัดระวังเพ่ือเป็นพื้นฐานของการก าหนดยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาจังหวัดที่เหมาะสม การประเมินสภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) ของจังหวัด ปัจจัยภายใน 
(จุดแข็ง จุดอ่อน) และปัจจัยภายนอก (โอกาส ภัยคุกคาม) ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้ 
     1.1 จุดแข็ง (Strengths) 

(1) เป็นแหล่งผลิตพืช ประมงน้ าจืด และสัตว์เศรษฐกิจส าคัญ โดยเฉพาะ ข้าวหอมมะลิ โคเนื้อ     
พันธุ์ปลาน้ าจืด 

(2) มีที่ตั้งเป็นจุดศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สะดืออีสาน) สามารถเชื่อมโยง           
ด้านคมนาคมขนส่งและการท่องเที่ยว ฯลฯ  

(3) มีแหล่งน้ าต้นทุนสายหลักคือ แม่น้ าชี 
(4) มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย เชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมทางธรรมชาติ เช่น พระธาตุนาดูน     

กู่สันตรัตน์ พระมิ่งเมือง บึงกุย อุทยานโกสัมพี และพัฒนา edutainment ได ้
(5) เป็นเมืองแห่งการศึกษา (ตักสิลานคร) ผลิตบุคลากรรองรับการเข้าสู่ AEC 
(6) มีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรรองรับวัตถุดิบในพ้ืนที่ เช่น โรงงานน้ าตาลและ  

แป้งมันส าปะหลัง  เป็นต้น 
(7) มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถต่อยอดสร้างมูลค่าเพ่ิม สร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับคน ในพ้ืนที่  

เช่น เสื่อกก ผ้าไหมสร้อยดอกหมาก 
     1.2 จุดอ่อน (Weaknesses) 

(1) ประชากรบางส่วนมีรายได้ต่ าและยากจน 
(2) สภาพดินมีความสามารถในการอุ้มน้ าต่ า ขาดความอุดม สมบูรณ์ และระบบ ชลประทานไม่ทั่วถึง 
(3) การผลิตพืชเกษตรส่วนใหญ่ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐาน GAP และมีการผลิตที่ไม่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
(4) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานไม่ทันต่อการขยายตัวของเมือง มีสภาพช ารุด และเส้นทางสาย

ยุทธศาสตร์ยังไม่เป็นเชื่อมโยงกับเส้นทางสายหลักและยังไม่เป็นสี่ช่องจราจร 
(5) ประสิทธิภาพแรงงานต่ า ขาดแคลนแรงงานฝีมือในภาคอุตสาหกรรม และมีการเคลื่อนย้ายแรงงาน

ออกนอกพ้ืนที่ 
(6) ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษายังต่ า และมีปัญหาสาธารณสุข (โรคเบาหวาน ความดัน) 
(7) มีพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยและภัยแล้ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลผลิตเกษตร และคุณภาพ

ชีวิตของประชาชน 
     1.3 โอกาส (Opportunities) 
  (1) กระแสความต้องการอาหารคุณภาพสูงของสังคมโลก ท าให้สามารถปรับเปลี่ยนไปสู่การผลิต
อาหารที่มีคุณภาพและมูลค่าสูง  

(2) รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ เป็นโอกาสในการส่งเสริมการท่องเที่ยว   
เชิงวัฒนธรรมและวิถีพุทธของจังหวัด  

(3) การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เป็นโอกาสในการเชื่อมโยงการค้า การลงทุน        
และท่องเที่ยว และมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกัน รวมทั้งสามารถขยายธุรกิจทางการศึกษา  
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(4) นโยบายสร้างเส้นทางรถไฟรางคู่ของรัฐบาล (ผ่านบ้านไผ่ - มหาสารคาม – ร้อยเอ็ด – มุกดาหาร – 
นครพนม) เป็นโอกาสการพัฒนาเมือง ขยายการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและลดต้นทุน โลจิสติกส์ 
ของจังหวัด 35  

(5) นโยบายของรัฐให้ความส าคัญกับอาหารปลอดภัย (Food Safety) เมืองเกษตร สีเขียว (Green 
Agriculture City) การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) เกษตรกรปราดเปรื่อง (SMART Farmer) 
และการบริหารจัดการน้ าและดินเพื่อการเกษตร จะเป็นโอกาสส่งผลดีต่อการพัฒนาสินค้าเกษตร โดยเฉพาะ
ข้าวคุณภาพ หรือข้าวอินทรีย์ของจังหวัด 
     1.4 อุปสรรค (Threats)  

(1) ผลกระทบจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) สินค้าบางประเภทจะมีการแข่งขันมาก
ขึ้น และอาจก่อให้เกิดปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงาน การก่อการร้าย และโรคระบาดจากประเทศเพ่ือนบ้าน  

(2) ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก ส่งผลให้ผลผลิตด้านการเกษตรลดลง 
(3) ปัจจัยการผลิตมีการปรับราคาสูงขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตภาคเกษตร โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจ

หลักของจังหวัดปรับตัวสูงขึ้น 
สรุปผลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม 

(Strengths)  
1. แหล่งผลิตพืช ประมง สัตว์เศรษฐกิจ (ข้าวหอมมะลิ โค
เนื้อ พันธุ์ปลาน้ าจืด)  
2. จุดศูนย์กลางของภาคอีสาน เชื่อมโยงการคมนาคม     
และการท่องเที่ยวฯลฯ  
3. แหล่งน้ าต้นทุนสายหลักคือ แม่น้ าชี  
4. แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม              
ทางธรรมชาติ เช่น พระธาตุนาดูน  กู่สันตรัตน์ พระมิ่งเมือง 
บึงกุย อุทยานโกสัมพี และพัฒนา edutainment ได้  
5. แหล่งการศึกษา (ตักสิลานคร) ผลิตบุคลากรรองรับการ 
เข้าสู่ AEC  
6. โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปด้านเกษตรรองรับวัตถุดิบใน 
พ้ืนที ่เช่น โรงงานน้ าตาลและแป้งมันส าปะหลัง เป็นต้น     
7. ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม สร้างรายได้ ให้กับ
คนในพ้ืนที่ เช่น เสื่อกก ผ้าไหมสร้อยดอกหมาก 

(Weaknesses)  
1. ประชากรบางส่วนมีรายได้ต่ าและยากจน 
2. สภาพดินมีความสามารถในการอุ้มน้ าต่ า 
ขาดความอุดมสมบูรณ์ และระบบ
ชลประทานไม่ทั่วถึง 
3. การผลิตพืชเกษตรส่วนใหญ่ยังไม่เป็นไป
ตามมาตรฐาน GAP และมีการผลิตที่ไม่
เหมาะสมกับพ้ืนที่  
4. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานไม่ทันต่อการ
ขยายตัวของเมือง มีสภาพช ารุด และเส้นทาง
สายยุทธศาสตร์ยังไม่เป็นเชื่อมโยงกับเส้นทาง
สายหลักและยังไม่เป็นสี่ช่องจราจร  
5. ประสิทธิภาพแรงงานต่ า ขาดแคลน
แรงงานฝีมือในภาคอุตสาหกรรม และมีการ
เคลื่อนย้ายแรงงานออกนอกพ้ืนที่  
6. ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษายังต่ า และมี
ปัญหาสาธารณสุข (โรคเบาหวาน ความดัน 
โรคพยาธิใบไม้ตับ)  
7. มีพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย
และภัยแล้ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลผลิตเกษตร
และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
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สรุปผลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม (ต่อ) 
(Opportunities)  
1. กระแสความต้องการอาหารคุณภาพสูงของสังคมโลก  
2. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ  
3. การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เป็นโอกาส 
ในการเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และท่องเที่ยว และมีการ
แลกเปลี่ยน วัฒนธรรมและธุรกิจทางการศึกษา  
4. นโยบายสร้างทางรถไฟรางคู่ของรัฐบาล (บ้านไผ่ - 
มหาสารคาม – ร้อยเอ็ด –มุกดาหาร – นครพนม) เป็น
โอกาส การพัฒนาเมือง ขยายการค้า การลงทุน การ
ท่องเที่ยว และ ลดต้นทุนโลจิสติกส์ของจังหวัด  
5. นโยบายด้านอาหารปลอดภัย เมืองเกษตรสีเขียวการ
บริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม เกษตรกรปราดเปรื่อง และ
การบริหารจัดการน้ าและดินเพ่ือการเกษตร ส่งผลดีต่อการ
พัฒนาสินค้าเกษตร โดยเฉพาะข้าวคุณภาพ หรือข้าว
อินทรีย์ของจังหวัด 

(Threats)  
1. ผลกระทบจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) สินค้าบางประเภทจะมีการ
แข่งขันมากขึ้น และอาจก่อให้เกิดปัญหาการ
เคลื่อนย้ายแรงงาน การก่อการร้าย และโรค
ระบาด จากประเทศเพ่ือนบ้าน  
2. ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ
โลก ส่งผลให ้ผลผลิตด้านการเกษตรลดลง  
3. ปัจจัยการผลิตมีการปรับราคาสูงขึ้น ส่งผล
ให้ต้นทุนการผลิตภาคเกษตร โดยเฉพาะพืช
เศรษฐกิจหลักของจังหวัดปรับตัวสูงขึ้น 

 

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสภาวะแวดล้อมจังหวัดมหาสารคามระหว่างปัจจัยภายในกับปัจจัยภายนอก 
(1) จากจุดแข็งที่จังหวัดมีพืชและสัตว์เศรษฐกิจหลัก ซึ่งได้แก่ ข้าว อ้อย โคเนื้อ ประกอบกับนโยบาย

ของรัฐบาลที่ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ และกระแสความต้องการบริโภคอาหารที่มีคุณภาพและ ความปลอดภัย
สูง จังหวัดจะต้องให้ความส าคัญกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับคุณภาพสินค้า เกษตร         
และปศุสัตว์ เพื่อส่งออกไปจ าหน่ายทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้การสร้างโรงงานเอทานอล ในจังหวัด
ขอนแก่น จะท าให้ผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัด เช่น อ้อย มันส าปะหลัง สามารถส่งไปขายได้เพ่ิมข้ึน 
ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ที่เพ่ิมข้ึน  

(2) การที่จังหวัดเป็นจุดศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สะดืออีสาน) สามารถเชื่อมโยง 
ด้านการคมนาคมขนส่งและการท่องเที่ยว ท าให้โอกาสการพัฒนาจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความเป็นไปได้สูง ประกอบกับจังหวัดมีพระธาตุนาดูนที่สามารถส่งเสริมเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมได้ นอกจากนี้ กระแสความต้องการชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของ
ตลาดโลก เป็นโอกาสในการส่งเสริมให้จังหวัดเป็นเขตอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และประกอบ
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการส่งออก ดังนั้น จังหวัดควรเร่งพัฒนาโครงสร้างบริการพ้ืนฐานต่าง ๆ ให้พร้อม
สนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

(3) จากการที่จังหวัดมีแหล่งน้ า ต้นทุนสายหลัก คือ แม่น้ าชีแต่การบริหารจัดการใช้แม่น้ าชี ยังไม่มี
ประสิทธิภาพมากพอ ประกอบกับสภาพดินมีความสามารถในการอุ้มน้ าต่ า ขาดความอุดมสมบูรณ์ และระบบ
ชลประทานไม่ทั่วถึง จึงควรเร่งด าเนินการปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ า เพ่ือลดปัญหาและเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การใช้น้ าเพ่ือการเกษตรให้ทั่วถึงเกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งปรับปรุงดินให้เหมาะสมกับการ
เพาะปลูก และส่งเสริมให้เกษตรกรท าการเกษตรในพื้นที่ที่เหมาะสมกับการผลิตพืชเกษตร (Zoning) ด้วยการ
ท าเกษตรสมัยใหม่ที่มีการใช้เมล็ดพันธุ์พืชที่ให้ผลผลิตต่อไร่สูง และการใช้แนวทางเกษตรอินทรีย์ที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรจากกระแสความนิยมบริโภคอาหารปลอดสารพิษ ทั้งใน 
และต่างประเทศท่ีมากข้ึน 
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(4) จากปัญหาของประชากรมีรายได้ต่ าและยากจน โดยมีค่าเฉลี่ยต่อหัว (GPP per capital)  
ปี พ .ศ . 2559 เท่ากับ 54,263 ล้านบาท โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อคน ต่อปี จ านวน 65,520 บาท เมื่อจัดเรียงล าดับ
ตามผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในจังหวัด ณ ราคาตลาด ต่อหัวต่อหนึ่งปีของประเทศ จังหวัด มหาสารคามอยู่ใน
ล าดับที่ 64 ของประเทศ และเป็นล าดับที่ 11 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ของ
จังหวัดอยู่ในภาคการเกษตร ที่ต้องเผชิญกับปัญหาความไม่แน่นอนของผลผลิตทางการเกษตรและความผันผวน
ของราคาผลผลิตทางการเกษตร นอกจากนี้ ยังขาดการวิจัยและพัฒนาอาชีพ ด้านการเกษตร ที่จะส่งผลให้
เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต จึงมีความจ าเป็นต้องส่งเสริมให้เป็นแหล่งผลิตสินค้าการเกษตรแปรรูปและ
อาหารปลอดภัย ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกร รวมถึงควรเพิ่ม
สัดส่วนการลงทุนในภาคนอกเกษตร โดยเฉพาะอุตสาหกรรมและบริการให้มากข้ึน ซึ่งจะท าให้ประชากรมี
รายได้ที่สูงข้ึนและมั่นคงยิ่งขึ้น 
2. เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม 

  จากการประเมินสภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) ของจังหวัด ปัจจัยภายใน (จุดแข็ง จุดอ่อน)  
และปัจจัยภายนอก (โอกาส ภัยคุกคาม) รวมถึงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนกลาง 
น าไปสู่การก าหนดเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด และประเด็นการพัฒนาจังหวัดจึงก าหนดเป้าหมายการพัฒนา
จังหวัดมหาสารคาม ไว้ว่า 

“เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพ ศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและ วัฒนธรรม 
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี”  

3. ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม 
  เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดมหาสารคามที่ก าหนดไว้ จึงมีการก าหนดตัวชี้วัด เป้าหมาย 

การพัฒนาจังหวัด ดังนี้  
1. ภาคการเกษตรมีความเข้มแข็งและสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับจังหวัด  
2. การพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน  
3. เป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรม  
4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  

4. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม 
เพ่ือให้การพัฒนาจังหวัดเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด จึงได้ก าหนดประเด็น การพัฒนา 

ของจังหวัดใน 4 ประเด็น ดังนี้  
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาระบบ การผลิต การแปรรูปผลผลิต และการตลาด  

สินค้าเกษตร และอาหารคุณภาพ  
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : ส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม 

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลาง 

บริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมรู้รักสามัคคี เทิดทูน  

สถาบันของชาติ  เอ้ืออาทรและสมานฉันท์ 



 
 

ส่วนที่ 3 

ทิศทางการจัดการศึกษา 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของหน่วยงานและก าหนดทิศทางการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 - 2565  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)  ดังนี้ 
1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของหน่วยงานโดยใช้เทคนิค SWOT Analysis ประกอบด้วย 
   1.1 สภาพแวดล้อมภายใน ใช้หลัก 2S 4M เป็นหลักในการวิเคราะห์ 
        จุดแข็ง (Strengths) 

1. ปัจจัยด้านโครงสร้างและนโยบาย  (Structure : S1) 
     1.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มีนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น 
เป้าหมาย และตัวชี้วัดที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายส าคัญของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและจังหวัด ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างครอบคลุม ชัดเจน 
เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

   1.2 เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษา 
   1.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 1 เป็นศูนย์กลางประสานงาน

เครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. ปัจจัยด้านผลผลิตและการบริการ (Service  : S2) 

     2.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  สนับสนุนการให้บริการ
การศึกษาและจัดการศึกษาให้ผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  

   2.2 สถานศึกษาในสังกัดมีความพร้อมในการให้บริการการศึกษา  
   2.3 สถานศึกษาในสังกัดมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 

และระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   2.4 ประชากรวัยเรียน เข้ารับบริการการศึกษาและศึกษาต่ออย่างทั่วถึง เป็นไปตามเป้าหมาย 

ที่ก าหนด 
   2.5 ประชากรวัยเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
3. ปัจจัยด้านบุคลากร (Man : M1) 
    3.1 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ

ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนรวมทั้ง
ประชาชนทั่วไป 

    3.2 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการส่งเสริม มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป 
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และมีการพัฒนาตนเองให้มีวุฒิการศึกษา
สูงขึ้น 

    3.3 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้มีวิทยฐานะและต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น 

    3.4 ผู้บริหาร ครู และบุคลกรทางการศึกษา มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ก าหนด 
    3.5 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความสามารถในการใช้สื่อและเทคโนโลยี

ดิจิทัลในการจัดการศึกษา 
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4. ปัจจัยด้านประสิทธิภาพทางการเงิน (Money : M2) 
    4.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 และสถานศึกษาสามารถบริหาร

จัดการงบประมาณคล่องตัวและเกิดประสิทธิภาพ  
    4.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 และสถานศึกษาได้รับจัดสรร

งบประมาณตามกรอบวงเงินและบริหารงบประมาณทันตามก าหนด  
5. ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์  (Material : M3) 
    5.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ส่งเสริมสนับสนุนให้ 

สถานศึกษาสามารถด าเนินการจัดหาพัสดุ ตรงตามความต้องการและถูกต้องตามระเบียบที่เก่ียวข้อง 
    5.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มีระบบเครือข่ายการสื่อสาร 

ที่เชื่อมโยงกับสถานศึกษาในสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ 
6. ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ (Management : M4) 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 และสถานศึกษายึดหลัก 

ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ 
     จุดอ่อน (Weaknesses : W) 

1. ปัจจัยด้านโครงสร้างและนโยบาย (Structure : S1) 
   1.1 โครงสร้างการบริหารงานมีการทับซ้อน ท าให้เกิดความล่าช้าและขาดประสิทธิภาพ 
   1.2 โครงสร้างกรอบอัตราก าลังของกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มICT กลุม่

กฎหมายและคดี ไม่มีความชัดเจน 
   1.3 นโยบายมีปรับเปลี่ยนบ่อย ท าให้การด าเนินงานขาดสัมฤทธิผล 
2. ปัจจัยด้านผลผลิตและการบริการ (Service : S2) 
    2.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ ต่ ากว่าเกณฑ์ค่าเฉลี่ย ระดับประเทศ 
    2.2 นักเรียนบางส่วน มีปัญหาในการอ่าน การเขียน และการคิดค านวณ 
    2.3 นักเรียนบางส่วนขาดความพร้อมด้านภาษาสู่อาเซียน 
    2.4 นักเรียนบางส่วนขาดการพัฒนาในทักษะที่จ าเป็น ในศตวรรษที่ 21 (3Rs 8C) 
    2.5 เด็กพิการเรียนรวม และเด็กด้อยโอกาส บางส่วนขาดการดูแลอย่างทั่วถึง  
    2.6 นักเรียนบางส่วนได้รับบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพยังไม่ทั่วถึง 
    2.7 นักเรียนบางส่วนขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้สื่อโซเชียลอย่างเหมาะสม 
3. ปัจจัยด้านบุคลากร (Man : M1) 

              3.1 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาบางส่วน ยังไม่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
ให้เกิดทักษะคุณภาพที่เอ้ือต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อนักเรียน  
              3.2 ผู้บริหาร ครู และบุคคลกรทางการศึกษา บางส่วนขาดความรู้ความเข้าใจในการ 
ใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

    3.3 ครูผู้สอนบางส่วน  สอนไม่ตรงตามวิชาเอก 
    3.4 ครูไม่ครบชั้นจึงไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ตอบสนองความต้องการ 

ในการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพได้ 
    3.5 ขาดบุคลากรด้านภาษาสู่อาเซียน 

              3.6 โรงเรียนขาดบุคลากรฝ่ายสนับสนุนด้านการเงินและพัสดุ 
    3.7 ครูผู้สอนมีภาระหน้าที่อ่ืนนอกจากงานสอนมาก 
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4. ปัจจัยด้านประสิทธิภาพทางการเงิน (Money : M2) 
     4.1 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ ส่วนใหญ่ 
ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ และขาดการพัฒนาที่ต่อเนื่อง 

   4.2 ระยะเวลาของปีงบประมาณกับปีการศึกษาไม่สอดคล้องต่อกระบวนการบริหารจัดการ 
และการรายงานผล 
          5. ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์ (Material : M3) 

   5.1 วัสดุ อุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการศึกษา ไม่เพียงพอต่อความต้องการจ าเป็นในการใช้งาน 
   5.2 ขาดงบประมาณในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา 

         6. ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ  (Management : M4) 
   6.1 ระบบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาขาดความต่อเนื่อง 
   6.2 ระบบการจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลของเขตพ้ืนที่การศึกษา มีความซ้ าซ้อน  

   1.2 สภาพแวดล้อมภายนอกใช้ STEP เป็นหลักในการวิเคราะห์ 
        โอกาส (Opportunities) 

1. ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม (Socio – Cultural Factors : S) 
   1.1 มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกสถานศึกษา 
   1.2 ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภายนอก 
2. ปัจจัยด้านเทคโนโลยี  (Technological Factors : T) 
    สถาบันอุดมศึกษา ภาคเอกชนและองค์กรภายนอกให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยี และพัฒนา

บุคลากรด้าน ICT เพ่ือการเรียนการสอน 
3. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic Factors : E) 
   3.1 มีสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

    3.2 นโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง  
    3.3 ผู้ปกครองนักเรียนบางส่วนมีความพร้อมทางเศรษฐกิจ สามารถส่งบุตรหลานให้ศึกษาต่อ 
ในสถาบันการศึกษาที่หลากหลาย 

    4. ปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal Factors : P) 
       4.1 กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา เปิดโอกาสให้ประชากรในวัยเรียนได้เรียนอย่างทั่วถึง 
       4.2 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการเอ้ือต่อการจัดการศึกษาและมีจุดเน้นที่ชัดเจน 
       4.3 การกระจายอ านาจการบริหารจัดการส่งผลให้เกิดความคล่องตัวต่อการปฏิบัติ 
       4.4 ประชากรวัยเรียนได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายอย่างท่ัวถึง 
       4.5 กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการศึกษาเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับ 

การพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องและท่ัวถึง 
      อุปสรรค (Threats) 
          1. ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม (Socio – Cultural  Factors : S) 
    1.1 ผู้ปกครองนักเรียนบางส่วน ขาดการดูแลเอาใจใส่บุตรหลานท าให้เกิดปัญหาทางสังคม  

   1.2  ผู้ปกครองนักเรียนบางส่วน มีค่านิยมส่งบุตรหลานไปเรียนในสถานศึกษาที่มีชื่อเสียง ท าให้ 
ขาดจิตส านึกรักบ้านเกิดของตน 

  1.3  อิทธิพลของสื่อที่หลากหลาย ส่งผลต่อการลอกเลียนแบบพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน  
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  1.4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน ให้การส่งเสริมสนับสนุนทางการศึกษา 
ค่อนข้างน้อย 
   1.5 สังคมไทยบางครอบครัว มีปัญหาแตกแยกขาดความอบอุ่น 
         2. ปัจจัยด้านเทคโนโลยี  (Technological Factors : T) 

  2.1 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลที่ไม่ดี มีมากข้ึนและเข้าถึงได้ง่าย 
   2.2 ความสะดวกในการเข้าถึงสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ท าให้เด็ก เยาวชนรับเอาวัฒนธรรมที่ไม่เหมาะสม
มาปฏิบัติ 
         3. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic Factors : E) 
       3.1 ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ท าให้เป็นอุปสรรคในการสนับสนุนการศึกษา 

  3.2 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ 
ของผู้ปกครอง และรายได้ลดลง 
        4. ปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย  (Political and  Legal Factors : P) 
            กฎหมายทางการศึกษาบางฉบับ มีปัญหาในการน าสู่การปฏิบัติ 
 

2. สรุปผลการประเมินสถานภาพของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอกของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 1  โดยรวมสภาพแวดล้อมภายในมีจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน และสภาพแวดล้อมภายนอก 
มีปัจจัยที่เป็นโอกาสมากกว่าอุปสรรค สถานภาพจึงอยู่ในลักษณะ “เอ้ือและแข็ง” 

นโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ได้ตระหนักถึงความส าคัญ 

ของยุทธศาสตร์ชาติเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่เน้นการ
วางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคน 
ในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
ไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่ง “คนไทยในอนาคต จะต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการ
ที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม  
โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษ
ที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและ ภาษาที่ 3  และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น  มีนิสัยรักการเรียนรู้และการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ
เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง” ดังนั้น เพ่ือให้การพัฒนาประเทศ 
ไปสู่เป้าหมาย “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม  
ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 จึงได้ก าหนด
นโยบายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579  
แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาลที่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562  
และนโยบาย และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยได้ก าหนด วิสัยทัศน์  
พันธกิจ เป้าประสงค์ และมาตรการและแนวทางในการด าเนินการ ดังนี้ 
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ข. วิสัยทัศน์ 
“สร้างคุณภาพการศึกษาสู่สากล  บนพื้นฐานของความเป็นไทย” 

ค. พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ทักษะวิชาชีพ เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร มีคุณธรรมจริยธรรม  

และคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21  
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 

และเท่าเทียม 
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

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

มุ่งสู่ Thailand 4.0 
8. เสริมสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในส านักงาน               

เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ให้พ้นจากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
ง. เป้าหมาย 

1. นักเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ 

2. ผู้เรียนมีความสามารถพิเศษด้านวิชาการ ทักษะอาชีพ และมีความสามารถในการแข่งขัน 
3. ผู้เรียนมีศักยภาพและมีคุณภาพตามสมรรถนะของหลักสูตร มีคุณธรรม จริยธรรม และมี

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

Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

7. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษามีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ  
และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

8. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษามีความปลอดภัยจากภัยพิบัติและภัยคุกคาม 
ทุกรูปแบบ 

9. ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) มีความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา
รวมทั้งการให้บริการ 
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จ. นโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 1 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  ได้ก าหนดนโยบายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศในอนาคต เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. 2561 – 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนปฏิรูปประเทศ 
ด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และมุ่งสู่ Thailand 4.0 ดังนี้ 

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

   ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

 

ฉ. มาตรการและแนวด าเนินการ 

นโยบายที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
     1.1 เป้าหมาย 
 ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ 
มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 
     1.2 ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
 ร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือ 
กับการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ 
     1.3 แนวทางการพัฒนา 
 1.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความจงรักภักดี ต่อสถาบันหลัก 
ของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 1.3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
 1.3.3 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตให้กับผู้เรียนทุกช่วงวัย เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันความเสี่ยงในการ 
ด าเนินชีวิตทั้งปัจจุบันและอนาคต 
     1.4 แผนงาน / โครงการส าคัญ 
 1.4.1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
 1.4.2 โครงการสร้างผู้น าด้วยกระบวนการลูกเสือและสภานักเรียน 
 1.4.3 โครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
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นโยบายที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
     2.1 เป้าหมาย 
 ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษาและอ่ืน ๆ  
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ สร้างความสามารถในการแข่งขัน 
     2.2 ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
 1. ร้อยละ 10 ของหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นที่ตอบสนองต่อการพัฒนาก าลังคนใน 10 
อุตสาหกรรมเป้าหมายเพ่ิมข้ึน 
 2. ร้อยละ 80 ของผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถน าไป 
ใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
     2.3 แนวทางการพัฒนา 
 2.3.1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีทักษะ สมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน 
และการพัฒนาประเทศ 
 2.3.2 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์ 
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
     2.4 แผนงาน / โครงการส าคัญ 
 2.4.1 โครงการพัฒนาก าลังคน ด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุน 
การลงทุนและเพ่ิมขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค (การจัดตั้งสถาบันโคเซ็น) 
 2.4.2 โครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพ เชิงนวัตกรรม 

นโยบายที่  3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
     3.1 เป้าหมาย 
 3.1.1 ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ  
มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย 
มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี 
(Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 3.1.2 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 รวมทั้งมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 
     3.2 ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
 1. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
 2. ร้อยละ 3 ของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพ่ิมข้ึน 
 3. ผู้เรียนทุกคน ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ (วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา) 
 4. ร้อยละ 81 ของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป 
 5. ร้อยละ 90 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
 6. จ านวนสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาความสามารถ 
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น 
 7. ร้อยละ 100 ของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้รับการพัฒนา
และยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
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 8. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ได้รับการเตรียมความพร้อม  
ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 

9. ร้อยละ (ไม่ก าหนดค่าเป้าหมาย) ของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนที่สร้างสมดุลทุกด้าน 
และมีการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 

10. ร้อยละ (ไม่ก าหนดค่าเป้าหมาย) ของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพ่ือพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล
เพ่ิมข้ึน 

11. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพในด้านต่าง ๆ  
เพ่ือการประกอบอาชีพ การด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสอดคล้อง ตามสภาพความต้องการและบริบท
ของแต่ละพ้ืนที่ ตลอดจนความท้าทายที่เป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษที่ 21 
 12. ร้อยละ (ไม่ก าหนดค่าเป้าหมาย) ของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินตนเองในแต่ละมาตรฐาน 
ตามระบบการประกันคุณภาพอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
     3.3 แนวทางการพัฒนา 
 3.3.1 พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา (แตกเป็นปฐมวัย ONET PISA 
พัฒนาวิทยาศาสตร์) 
 3.3.2 พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีความรู้ และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 และพัฒนาศักยภาพ
ตามพหุปัญญา 
 3.3.3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา (การบริหารและจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ 
การนิเทศติดตาม) 
 3.3.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา เสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และสถานศึกษา 
 3.3.5 พัฒนาระบบการด าเนินงานทะเบียน - วัดผล การจัดท าจัดเก็บเอกสารหลักฐาน 
การจบการศึกษา การออกเอกสารส าคัญทางการศึกษา และการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาของส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
     3.4 แผนงาน/โครงการส าคัญ 
 3.4.1 โครงการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ ที่หลากหลายให้เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 3.4.2 โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือ ในการประเมิน
คุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 3.4.3 โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ สะเต็มศึกษา 
 3.4.4 โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมิน PISA 2021 
 3.4.5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 3.4.6 โครงการพัฒนาคลังเครื่องมือมาตรฐานเพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
 3.4.7 โครงการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติที่สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่  

3.4.8 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย 
 3.4.9 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย 
 3.4.10 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา 
 3.4.11 โครงการนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมมอนเตสซอรี เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
(The Education for Sustainable Development)  
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 3.4.12 โครงการพัฒนามาตรฐานระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
 3.4.13 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ และเสริมสร้างศักยภาพครู 
 3.4.14 โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
 3.4.15 โครงการจัดการศึกษาให้เด็ก ผู้ที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
 3.4.16 โครงการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 3.4.17 โครงการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรีและกีฬา  
 3.4.18 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ดิจิตอลเทคโนโลยีและระบบอัจฉริยะในสถานศึกษา 
เพ่ือความเป็นเลิศ 
 3.4.19 โครงการครูคลังสมอง 
 3.4.20 โครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพ้ืนฐานและการพัฒนาผู้น า 
 3.4.21 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า 
 3.4.22 โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านศักยภาพการเรียนรู้เชิงกระบวนการ สู่ความทัดเทียม
นานาชาติ 
 3.4.23 โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 
 3.4.24 โครงการคืนครูให้นักเรียน 
 3.4.25 โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาไทย 
 3.4.26 โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณและการออกแบบเทคโนโลยี 
 3.4.27 โครงการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม 
 3.4.28 โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีความหลากหลายเพื่อเอื้อต่อการศึกษา 
และการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 3.4.29 โครงการส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง ความเป็นพลเมืองในการพัฒนาสู่โรงเรียน 
ในประชาคมอาเซียน 
 3.4.30 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามพหุปัญญา 
 3.4.31 โครงการส่งเสริมทักษะพ้ืนฐานด้านสุขภาพพลานามัย 
 3.4.32 โครงการพัฒนาเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศ 
 3.4.33 โครงการพัฒนาการบริหารและจัดการศึกษาสู่สมรรถนะแข่งขันในศตวรรษท่ี 21 
มาตรฐานสากล 
 3.4.34 โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการมัธยมศึกษา 
 3.4.35 โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) 
 3.4.36 โครงการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการศึกษามัธยมศึกษาสู่สากล 
 3.4.37 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ 
 3.4.38 โครงการวิจัยนวัตกรรมการจัดการศึกษา 
 3.4.39 โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม น าสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 3.4.40 โครงการพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และหุ่นยนต์ สพฐ. 
 3.4.41 โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ 
 3.4.42 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการเทียบวุฒิการศึกษา 
ระดับการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน 
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 3.4.43 โครงการการพัฒนาศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลขององค์กรด้วยการพัฒนาสมรรถนะ 
 3.4.44 โครงการการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน 
 3.4.45 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนดและหน่วยงานภายนอกเป็นผู้จัด 
 3.4.46 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเป็นต้นแบบในการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 3.4.47 โครงการศูนย์โรงเรียนโอลิมปิกวิชาการ 
 3.4.48 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือเสริมศักยภาพการแข่งขัน 
ในประชาคมอาเซียน 
 3.4.49 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
 3.4.50 โครงการจ้างครูต่างชาติโครงการ English for All 
 3.4.51 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนอย่างมีคุณภาพ 
 3.4.52 โครงการ การพัฒนาบุคลากรโรงเรียนกลุ่มพิเศษ 
 3.4.53 โครงการ พัฒนาครูแกนน าภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) 
 3.4.54 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนสอนภาษาอังกฤษ 
 3.4.55 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาจีน (โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล) 
 3.4.56 โครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community) 
เพ่ือพัฒนาพลเมืองรุ่นใหม่ 
 3.4.57 โครงการเสริมสร้างระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
เพ่ือการประกันคุณภาพท่ีใช้สถานศึกษาเป็นฐาน 

นโยบายที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน 
                และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
     4.1 เป้าหมาย  
 ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล
ทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 
     4.2 ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
 1. อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาต่อประชากร 
     กลุ่มอายุ  
  - ระดับปฐมวัย ร้อยละ 100  
  - ระดับประถมศึกษา  ร้อยละ 100 
  - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ร้อยละ 100  
 2. จ านวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาและการพัฒนาสมรรถภาพหรือ
บริการทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความจ าเป็น (จ านวน 3,758 คน) 
 3. ร้อยละ 20 ของนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน 
     4.3 แนวทางการพัฒนา 
 4.3.1 เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค  
 4.3.2 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
 4.3.3 พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 
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 4.3.4 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดเก็บเอกสาร และการแปลงข้อมูลสารสนเทศ 
ผู้ส าเร็จการศึกษา ปพ. 3 
     4.4 แผนงาน/โครงการส าคัญ 
 4.4.1 โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
 4.4.2 โครงการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาในระดับพ้ืนที่ 
 4.4.3 โครงการสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
 4.4.4 โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาส าหรับ เด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
 4.4.5 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 4.4.6 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล      
 4.4.7 โครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
 4.4.8 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ 
 4.4.9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
 4.4.10 โครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 4.4.11 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 

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

นโยบายที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
     6.1 เป้าหมาย 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษามีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการรายงาน
ผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
     6.2 ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
 1. จ านวนกระบวนงาน 2 กระบวน ที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัลเพิ่มข้ึน 
 2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ของหน่วยงาน (ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
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 3. ร้อยละ 100 ของนักเรียนในสังกัด มีพฤติกรรมที่ยึดม่ันความซื่อสัตย์สุจริต 
 4. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษามีความอิสระ 
และความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาเพ่ิมขึ้น 
     6.3 แนวทางการพัฒนา 
 6.3.1 สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลเพ่ือให้สถานศึกษา สามารถจัดการศึกษา
พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ 
 6.3.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
 6.3.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนนิติบุคคลมีการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการกระจ่ายอ านาจ 
 6.3.4 พัฒนาสถานศึกษาน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา โดยใช้พื้นที่และสถานศึกษาเป็นฐาน  
เพ่ือให้สามารถบริหารและจัดการศึกษาได้อย่างมีอิสระและคล่องตัว เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
     6.4 แผนงาน/โครงการส าคัญ 
 6.4.1 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
 6.4.2 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
 6.4.3 โครงการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในภาพรวม 
 6.4.4 โครงการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 
ของ สพฐ. และหน่วยงานในสังกัด โดยใช้ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
 6.4.5 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการรายงานผลการติดตามและประเมินผล 
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งระบบ (e-MES) 
 6.4.6 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการกระจายอ านาจในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ให้โรงเรียนนิติบุคคล 

6.4.7 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

6.4.8 โครงการติดตามนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. (มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน  
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร)  

6.4.9 โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศผู้ส าเร็จการศึกษา ปพ.3 
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ส่วนที่ 4 

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 

นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่   1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
นโยบายที่      1. ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
เป้าประสงค์  ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่ อบ้านเมออง 
                มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมอองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้ออ่ น ซอ่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์   
                อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม  

กลยุทธ์ 
(มาตรการ / แนวทางด าเนินการ) 

ตัวชี้วัด โครงการ / กิจกรรม 
ข้อมูลฐาน (ปี) งบประมาณ (ปี) 

กลุ่ม / ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 2565 

1. ประชุมวางแผนการด าเนินงานคณะท างาน 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดงานวัน
คล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 
3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินการจัดงานวัน
คล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 
4. ด าเนินการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะ
ลูกเสือแห่งชาติ จัดขึ้นในวันที่ 1 กรกฎาคม 
ของทุกปี 
5. รายงานผลการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา
คณะลูกเสือแห่งชาติ 

1. ร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่
เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม
สนับสนุนในการสร้าง
ภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือ 
กับการเปลี่ยนแปลงและภัย
คุกคามรูปแบบใหม่ในทุก
รูปแบบ 
 

การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา
คณะลูกเสือแห่งชาติ  
ประจ าปี  2564 

  22,200 22,200 นางปารณีย์,  
น.ส.สุปราณ ี
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ยุทธศาสตร์ที่  1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
นโยบายที่      1. ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
เป้าประสงค์  ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่ อบ้านเมออง 
                มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมอองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้ออ่ น ซอ่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์   
                อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม  

กลยุทธ์ 
(มาตรการ / แนวทางด าเนินการ) 

ตัวชี้วัด โครงการ / กิจกรรม 
ข้อมูลฐาน (ปี) งบประมาณ (ปี) 

กลุ่ม / ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 2565 

1. ประชุมวางแผนการด าเนินงานคณะท างาน 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินการจัดวัน
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพย 
วรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ              
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
68 พรรษา 
4. ด าเนินการจัดงานการจัดวันเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะ
ลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 68 พรรษา 
5. รายงานผลการด าเนินการจัดกิจกรรม 

1. ร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่
เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม
สนับสนุนในการสร้าง
ภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือ 
กับการเปลี่ยนแปลงและภัย
คุกคามรูปแบบใหม่ในทุก
รูปแบบ 
 

การจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพ
ยวรางกูร ประมุขของคณะ
ลูกเสออแห่งชาติ เนอ่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา  
68 พรรษา  
วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 

  50,000 50,000 นางปารณีย์,  
น.ส.สุปราณ ี
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ยุทธศาสตร์ที่  1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
นโยบายที่      1. ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
เป้าประสงค์  ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมออง  
                มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมอองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้ออ่ น ซอ่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์   
                อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม  

กลยุทธ์ 
(มาตรการ / แนวทางด าเนินการ) 

ตัวชี้วัด โครงการ / กิจกรรม 
ข้อมูลฐาน (ปี) งบประมาณ (ปี) 

กลุ่ม / ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 2565 

1. ประชุมวางแผนการด าเนินงานคณะท างาน 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดงาน 
“วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” 
ประจ าปี 2564 
3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินการจัดงาน 
“วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”  
ประจ าปี 2564 
4. ด าเนินการจัดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีร
ราชเจ้า” ประจ าปี 2564 จัดขึ้นในวันที่ 25 
พฤศจิกายน ของทุกปี 
5. รายงานผลการจัดงาน “วนัสมเด็จพระมหา
ธีรราชเจ้า” ประจ าปี 2564 
 
 

1. ร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่
เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม
สนับสนุนในการสร้าง
ภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือ 
กับการเปลี่ยนแปลงและภัย
คุกคามรูปแบบใหม่ในทุก
รูปแบบ 
 

การจัดงาน “วันสมเด็จพระมหา
ธีรราชเจ้า” ประจ าปี 2564 

  21,200 21,200 นางปารณีย์,  
น.ส.สุปราณ ี
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 ยุทธศาสตร์ที่  1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
นโยบายที่      1. ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
เป้าประสงค์  ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมออง  
                มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมอองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้ออ่ น ซอ่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์   
                อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม  

กลยุทธ์ 
(มาตรการ / แนวทางด าเนินการ) 

ตัวชี้วัด โครงการ / กิจกรรม 
ข้อมูลฐาน (ปี) งบประมาณ (ปี) 

กลุ่ม / ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 2565 

1. ประชุมวางแผนการด าเนินงานคณะท างาน 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
“ศธ.จิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์” เนื่องใน 
วันพ่อแห่งชาติ ประจ าปี 2564 
3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
“ศธ.จิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์”  เนื่องใน 
วันพ่อแห่งชาติ ประจ าปี 2564 
4. ด าเนินการจัดกิจกรรม“ศธ.จิตอาสา 
บ าเพ็ญประโยชน์” เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 
ประจ าปี 2564 
5. รายงานผลการ าเนินงาน“ศธ.จิตอาสา
บ าเพ็ญประโยชน์”  เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 
ประจ าปี 2564 

1. ร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่
เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม
สนับสนุนในการสร้าง
ภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือ 
กับการเปลี่ยนแปลงและภัย
คุกคามรูปแบบใหม่ในทุก
รูปแบบ 
 

ศธ. จิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์
เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ  
ประจ าปี 2564 

  5,000 5,000 นางปารณีย์,  
น.ส.สุปราณ ี
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ยุทธศาสตร์ที่  1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
นโยบายที่      1. ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
เป้าประสงค์  ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่ อบ้านเมออง 
                มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมอองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิ ดชอบต่อสังคมและผู้ออ่น ซอ่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์   
                อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม  

กลยุทธ์ 
(มาตรการ / แนวทางด าเนินการ) 

ตัวชี้วัด โครงการ / กิจกรรม 
ข้อมูลฐาน (ปี) งบประมาณ (ปี) 

กลุ่ม / ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 2565 

1. เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการประกวด
ระเบียบแถวฯ 
3. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการด าเนินงาน 
จัดกิจกรรมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4. ส่งกองลูกเสือที่ชนะเลิศ ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา เข้าร่วมประกวดระดับจังหวัด 
5. ประเมินและสรุป 
6. รายงานผล 

1. ร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่
เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม
สนับสนุนในการสร้าง
ภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือ 
กับการเปลี่ยนแปลงและภัย
คุกคามรูปแบบใหม่ในทุก
รูปแบบ 
 

ส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบ
วินัยในสังคม ประจ าปี  2564 

  25,000 25,000 นางปารณีย์,  
น.ส.สุปราณ ี
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นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่   2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
นโยบายที่      2. ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
เป้าประสงค์    ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษาและออ่น ๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ สร้างความสามารถในการแข่งขัน 

กลยุทธ์ 
(มาตรการ / แนวทางด าเนินการ) 

ตัวชี้วัด โครงการ / กิจกรรม 
ข้อมูลฐาน (ปี) งบประมาณ (ปี) 

กลุ่ม / ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 2565 

1. เสนอขออนุมัติโครงการ 
2. จัดประชุมและวางแผนการด าเนินงาน 
3. ด าเนินงานตามโครงการ  
4. สรุปและรายงานผลโครงการ 
 

ที่ 1 ร้อยละ 10 ของหลักสูตร
ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น
ตอบสนองต่อการพัฒนา
ก าลังคนใน 10 อุตสาหกรรม
เป้าหมายเพิ่มข้ึน 

การขับเคลอ่อนการพัฒนา
คุณภาพครูผู้สอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะและพัฒนา
ศักยภาพของนักเรียนในสังกัด 
สพป.มค.๑ ทัศนศิลป์   
ดนตรีนาฏศิลป์ 

  292,600 292,600 นางหอมสิน 
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นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ที่  3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบายที่      3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
เป้าประสงค์   1. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะ 
                     ที่เหมาะสมตามวัยมีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล 
                     น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
        2. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งมีจรรยาบรรณ 
                     ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

กลยุทธ์ 
(มาตรการ / แนวทางด าเนินการ) 

ตัวชี้วัด โครงการ / กิจกรรม 
ข้อมูลฐาน (ปี) งบประมาณ (ปี) 

กลุ่ม / ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 2565 

1. วิเคราะห์ข้อมูล วางแผนงาน/โครงการ 
2. เสนอขออนุมัติโครงการ 
3. แจ้งสถานศึกษาในสังกัด จัดเตรียม
กลุ่มเป้าหมายครูประจ าชั้นเข้ารับการอบรมฯ 
4. ประสานคณะวิทยากร/สถานที่เพ่ือจัด
อบรม 
5. ด าเนินการจัดอบรมตามโครงการฯ 
6. สรุปรายงานผลการด าเนินงานให้ส่วน
ราชการที่เก่ียวข้องทราบ 
 

9. ร้อยละ (ไม่ก าหนดค่า
เป้าหมาย) ของสถานศึกษา 
ที่จัดการเรียนการสอนที่สร้าง
สมดุลทุกด้านและมีการ 
จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา 
พหุปัญญารายบุคคล 

การแนะแนวเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
เป็นกระบวนการที่จะท าให้ครู
ทุกคนได้รู้จักนักเรียนและ
สามารถช่วยนักเรียนได้อย่าง
ถูกต้อง 

  82,960 82,960 นางสาวขวัญจิรา 
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ยุทธศาสตร์ที่  3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบายที่      3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
เป้าประสงค์   1. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะ 
                     ที่เหมาะสมตามวัยมีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล 
                     น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
        2. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 รวมทั้งมีจรรยาบรรณ 
                     ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

กลยุทธ์ 
(มาตรการ / แนวทางด าเนินการ) 

ตัวชี้วัด โครงการ / กิจกรรม 
ข้อมูลฐาน (ปี) งบประมาณ (ปี) 

กลุ่ม / ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 2565 

1. จัดท าโครงการเสนอขออนุมัติ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
4. ด าเนินการตามโครงการจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ 
5. ประเมินผล/สรุปผล/รายงานผล 
 
 
 
 
 
 

4. ร้อยละ 81 ของนักเรียนที่
ผ่านการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
ระดับดีข้ึนไป 

ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนสู่
ความเป็นเลิศ สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ปีการศึกษา 2564 

  160,660 160,660 นางสาวเยาวภา 
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ยุทธศาสตร์ที่  3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบายที่      3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
เป้าประสงค์   1. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะ 
                     ที่เหมาะสมตามวัยมีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล 
                     น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
        2. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 รวมทั้งมีจรรยาบรรณ 
                     ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

กลยุทธ์ 
(มาตรการ / แนวทางด าเนินการ) 

ตัวชี้วัด โครงการ / กิจกรรม 
ข้อมูลฐาน (ปี) งบประมาณ (ปี) 

กลุ่ม / ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 2565 

1. จัดท า/ขออนุมัติโครงการ/ 
   แต่งตั้งคณะท างานตามโครงการ 
2. ประชุมคณะท างานตามโครงการ 
   (ศึกษานิเทศก์/คณะกรรมการ) 
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อน     
   ยกระดับกิจกรรมลูกเสือ ปีการศึกษา 2564 
4. ติดตาม ตรวจสอบ การจัดกิจกรรมลูกเสือ  
    ปีการศึกษา 2564 
5. สรุปและรายงานผล 
 

11. ร้อยละ 80 ของผู้เรียน
ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ 
สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพ 
ในด้านต่าง ๆ เพ่ือการ
ประกอบอาชีพ การด ารงชีวิต
อยู่ร่วมกันในสังคมอย่าง
สอดคล้อง ตามสภาพ 
ความต้องการและบริบทของ
แต่ละพ้ืนที่ ตลอดจนความ 
ท้าทายที่เป็นพลวัตรของโลก
ในศตวรรษท่ี 21 
 

การขับเคลื่อนยกระดับกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ  
เนตรนารี) เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพครูผู้สอนในการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 
Active Learning 

  162,660 162,660 นางสุภัชรา 
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ยุทธศาสตร์ที่  3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบายที่      3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
เป้าประสงค์   1. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะ 
                     ที่เหมาะสมตามวัยมีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล 
                     น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
        2. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 รวมทั้งมีจรรยาบรรณ 
                     ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

กลยุทธ์ 
(มาตรการ / แนวทางด าเนินการ) 

ตัวชี้วัด โครงการ / กิจกรรม 
ข้อมูลฐาน (ปี) งบประมาณ (ปี) 

กลุ่ม / ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 2565 

1. เสนอขออนุมัติโครงการ 
2. จัดประชุมและวางแผนการด าเนินงาน 
3. ด าเนินงานตามโครงการ 
4. สรุปและรายงานผลโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. จ านวนสถานศึกษาใน
สังกัดทุกแห่ง ได้รับการ
ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
ความสามารถ 
ด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์เพ่ิมขึ้น 

พัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ 
ด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

  70,660 70,660 นางสุธาทิพย์ 
นายทองค า 
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ยุทธศาสตร์ที่  3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบายที่      3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
เป้าประสงค์   1. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะ 
                     ที่เหมาะสมตามวัยมีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล 
                     น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
        2. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 รวมทั้งมีจรรยาบรรณ 
                     ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

กลยุทธ์ 
(มาตรการ / แนวทางด าเนินการ) 

ตัวชี้วัด โครงการ / กิจกรรม 
ข้อมูลฐาน (ปี) งบประมาณ (ปี) 

กลุ่ม / ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 2565 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอน 
2. จัดท าส าเนาสื่อ 
3. จัดกิจกรรมให้ผู้บริหารและครูผู้สอน
ภาษาไทยวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ รู้และ
เข้าใจเกี่ยวกับ PISA และตระหนักถึง
ความส าคัญของผลการสอบ PISA ที่มีต่อ
ประเทศ สพป.มค.1 และโรงเรียน 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนที่เป็น
กลุ่มตัวอย่างการสอบ PISA 2018 ใช้แบบฝึก
ทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน 
PISA 2018 ทั้ง 3 ด้าน 
 

8. ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษาท่ีสอนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ที่ได้รับ
การเตรียม ความพร้อม  
ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ 
และวิทยาศาสตร์ ในการ
ประเมินระดับนานาชาติ 
ตามโครงการ PISA 

การพัฒนาครูผู้สอนตามแบบ
PISA ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้
เชิงรุก (Active Learning) ให้
ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
คิดริเริ่มและสร้างสรรค์
นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะมี
สมรรถนะตามหลักสูตร และมี
คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 

  167,000 167,000 นางสาวค าพอง 
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ยุทธศาสตร์ที่  3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบายที่      3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
เป้าประสงค์   1. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะ 
                     ที่เหมาะสมตามวัยมีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล 
                     น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
        2. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 รวมทั้งมีจรรยาบรรณ 
                     ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

กลยุทธ์ 
(มาตรการ / แนวทางด าเนินการ) 

ตัวชี้วัด โครงการ / กิจกรรม 
ข้อมูลฐาน (ปี) งบประมาณ (ปี) 

กลุ่ม / ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 2565 

1. ประชุมเตรียมความพร้อมคณะท างาน 
2. อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
DLIT รุ่นที่ 1 
3. อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
DLIT รุ่นที่ 2 
4. นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการ
เรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม  โรงเรียนใน
โครงการ DLTV 
5. ประเมินห้องเรียนต้นแบบ DLTV 
6. คัดเลือก และมอบรางวัลส าหรับห้องเรียน
ต้นแบบ DLTV 

8. ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษาท่ีสอนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ที่ได้รับ
การเตรียม ความพร้อม  
ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ 
และวิทยาศาสตร์ ในการ
ประเมินระดับนานาชาติ 
ตามโครงการ PISA 

พัฒนาคุณภาพการศึกษาทาง
ด้วยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกล  DLIT/DLTV 
(โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ดิจิตอลเทคโนโลยีและระบบ
อัจฉริยะในสถานศึกษาเพ่ือ
ความเป็นเลิศ) 

  169,520 169,520 นางสาวพัฒณ์นรี 
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ยุทธศาสตร์ที่  3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบายที่      3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
เป้าประสงค์   1. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะ 
                     ที่เหมาะสมตามวัยมีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล 
                     น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
        2. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 รวมทั้งมีจรรยาบรรณ 
                     ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

กลยุทธ์ 
(มาตรการ / แนวทางด าเนินการ) 

ตัวชี้วัด โครงการ / กิจกรรม 
ข้อมูลฐาน (ปี) งบประมาณ (ปี) 

กลุ่ม / ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 2565 

1. จัดท า/ขออนุมัติโครงการ/แต่งตั้ง
คณะท างานด าเนินงานตามโครงการ 
2. ประชุมคณะท างาน (ศึกษานิเทศก์/
คณะกรรมการ) 
3. อบรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษแบบ Active learning ด้วยสื่อ
การสอนที่หลากหลาย 
4. การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการสอน
ภาษาอังกฤษของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
5. สรุปและรายงานผล 
 

7. ร้อยละ 100 ของครูสอน
ภาษาอังกฤษในระดับชั้น
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ได้รับการพัฒนาและยกระดับ
ความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้
ระดับการพัฒนาทางด้าน
ภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ 
ที่ก าหนด 

ขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนการ
สอนแบบ Active learning 
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ผ่านสื่อ
การสอนที่หลากหลาย เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนภาษาอังกฤษของผู้เรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปี
การศึกษา 2564 

  163,710 163,710 นายทรงศิลป์ 
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ยุทธศาสตร์ที่  3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบายที่      3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
เป้าประสงค์   1. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะ 
                     ที่เหมาะสมตามวัยมีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล 
                     น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
        2. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 รวมทั้งมีจรรยาบรรณ 
                     ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

กลยุทธ์ 
(มาตรการ / แนวทางด าเนินการ) 

ตัวชี้วัด โครงการ / กิจกรรม 
ข้อมูลฐาน (ปี) งบประมาณ (ปี) 

กลุ่ม / ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 2565 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
3. ประชุมเตรียมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เตรียมความพร้อม ผู้เรียนเพือ่รองรับการจัด
อบรม 
4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนน าทักษะ 
คัดลายมือสวย 
5. จัดท าสื่อ เอกสาร ตัวอย่าง การคัดลายมือ
สวย ส าหรับคร ู
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนที่เป็น
กลุ่มตัวอย่างการคัดลายมือ ทั้ง 3 ข้อ 
7. นิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล 
 

4. ร้อยละ 81 ของนักเรียนที่
ผ่านการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
ระดับดีข้ึนไป 

คัดลายมือสวย   130,020 130,020 นางประมวล 
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ยุทธศาสตร์ที่  3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบายที่      3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
เป้าประสงค์   1. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะ 
                     ที่เหมาะสมตามวัยมีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล 
                     น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
        2. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 รวมทั้งมีจรรยาบรรณ 
                     ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

กลยุทธ์ 
(มาตรการ / แนวทางด าเนินการ) 

ตัวชี้วัด โครงการ / กิจกรรม 
ข้อมูลฐาน (ปี) งบประมาณ (ปี) 

กลุ่ม / ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 2565 

1. เสนอขออนุมัติโครงการ 
2. แจ้งสถานศึกษาในสังกัด จัดเตรียม
กลุ่มเป้าหมายครูประจ าชั้นเข้ารับการอบรมฯ 
3. ประสานคณะวิทยากร/สถานที่เพ่ือจัด
อบรม 
4. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรม  
  4.1 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
  4.2 การฝึกอบรมหลักสูตรการอบรม
พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา  
  4.3 ติดตามคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่น  
ในการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน (ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา) 
5. สรุปรายงานผลการด าเนินงานให้ส่วน
ราชการที่เก่ียวข้องทราบ 

4. ร้อยละ 81 ของนักเรียนที่
ผ่านการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
ระดับดีข้ึนไป 

งานส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนโดยการจัดการฝึกอบรม
พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
(พสน.) 

  89,980 89,980 นางสาวขวัญจิรา 
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ยุทธศาสตร์ที่  3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบายที่      3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
เป้าประสงค์   1. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะ 
                     ที่เหมาะสมตามวัยมีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล 
                     น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
        2. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 รวมทั้งมีจรรยาบรรณ 
                     ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

กลยุทธ์ 
(มาตรการ / แนวทางด าเนินการ) 

ตัวชี้วัด โครงการ / กิจกรรม 
ข้อมูลฐาน (ปี) งบประมาณ (ปี) 

กลุ่ม / ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 2565 

1. วิเคราะห์ข้อมูล วางแผนงาน/โครงการ 
2. เสนอขออนุมัติโครงการ 
3. แจ้งสถานศึกษาในสังกัด จัดเตรียม
กลุ่มเป้าหมายครูประจ าชั้นเข้ารับการอบรมฯ 
4. ประสานคณะวิทยากร/สถานที่เพ่ือจัด
อบรม) 
5. ด าเนินการจัดอบรมตามโครงการฯ 
6. สรุปรายงานผลการด าเนินงานให้ส่วน
ราชการที่เก่ียวข้องทราบ 
 
 
 
 

9. ร้อยละ (ไม่ก าหนดค่า
เป้าหมาย) ของสถานศึกษา 
ที่จัดการเรียนการสอนที่สร้าง
สมดุลทุกด้านและมีการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุ
ปัญญารายบุคคล 

อบรมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อเป็น
นักจิตวิทยาสถานศึกษา  
จ านวน 169 โรงเรียน 

  82,960 82,960 นางสาวขวัญจิรา 



 

93 

ยุทธศาสตร์ที่  3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบายที่      3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
เป้าประสงค์   1. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะ 
                     ที่เหมาะสมตามวัยมีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล 
                     น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
        2. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 รวมทั้งมีจรรยาบรรณ 
                     ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

กลยุทธ์ 
(มาตรการ / แนวทางด าเนินการ) 

ตัวชี้วัด โครงการ / กิจกรรม 
ข้อมูลฐาน (ปี) งบประมาณ (ปี) 

กลุ่ม / ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 2565 

1. ประชุมเตรียมความพร้อมคณะท างาน จัด
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสอนใน
รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี 
2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ
สอนในรายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี 
3. สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
 

6. จ านวนสถานศึกษาใน
สังกัดทุกแห่ง ได้รับการ
ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
ความสามารถ 
ด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์เพ่ิมขึ้น 

พัฒนาครูแกนน าการออกแบบ
และเทคโนโลยี (โครงการ
ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้
วิทยากรค านวณและการ
ออกแบบเทคโนโลยี) 

  88,240 88,240 นางสาวพัฒณ์นรี 
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ยุทธศาสตร์ที่  3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบายที่      3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
เป้าประสงค์   1. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะ 
                     ที่เหมาะสมตามวัยมีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล 
                     น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
        2. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 รวมทั้งมีจรรยาบรรณ 
                     ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

กลยุทธ์ 
(มาตรการ / แนวทางด าเนินการ) 

ตัวชี้วัด โครงการ / กิจกรรม 
ข้อมูลฐาน (ปี) งบประมาณ (ปี) 

กลุ่ม / ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 2565 

1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อ
วางแผนด าเนินการ 
2. อบรมครูผู้สอนคณิตศาสตร์ จัดท าแบบฝึก
ทักษะการคิดเลขเป็นคิดเลขคล่อง การคิดเลข
เร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) 
3. นิเทศติดตาม การใช้แบบฝึกทักษะการคิด
เลขเป็น คิดเลขคล่อง และการคิดเลขเร็ว 
แบบอินเดีย (เวทคณิต) 
4. ประชุมสรุปผลการนิเทศติดตาม 
 

6. จ านวนสถานศึกษาใน
สังกัดทุกแห่ง ได้รับการ
ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
ความสามารถ 
ด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์เพ่ิมขึ้น 

พัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์ 
ด้านทักษะการคิดเลขเป็น การ
คิดเลขคล่องและทักษะการคิด
เลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) 

  80,000 80,000 นายทองค า 
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ยุทธศาสตร์ที่  3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบายที่      3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
เป้าประสงค์   1. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะ 
                     ที่เหมาะสมตามวัยมีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล 
                     น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
        2. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 รวมทั้งมีจรรยาบรรณ 
                     ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

กลยุทธ์ 
(มาตรการ / แนวทางด าเนินการ) 

ตัวชี้วัด โครงการ / กิจกรรม 
ข้อมูลฐาน (ปี) งบประมาณ (ปี) 

กลุ่ม / ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 2565 

1. ประชุมเตรียมความพร้อมคณะท างาน 
อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะความ
เข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (DIGITAL 
LITERACY : DL)  
2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะ
ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
(DIGITAL LITERACY : DL)  รุ่นที่ 1 ,รุ่นที่ 2 
3. สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 

11. ร้อยละ 80 ของผู้เรียน
ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ 
สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพ 
ในด้านต่าง ๆ เพ่ือการ
ประกอบอาชีพ การด ารงชีวิต
อยู่ร่วมกันในสังคมอย่าง
สอดคล้อง ตามสภาพ 
ความต้องการและบริบทของ
แต่ละพ้ืนที่ ตลอดจนความท้า
ทายที่เป็นพลวัตรของโลกใน
ศตวรรษท่ี 21 

พัฒนาทักษะความเข้าใจและ
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
(DIGITAL LITERACY : DL) 
(โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ดิจิตอลเทคโนโลยีและระบบ
อัจฉริยะในสถานศึกษาเพอ่อ
ความเป็นเลิศ) 

  256,000 256,000 นางสาวพัฒณ์นรี 
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ยุทธศาสตร์ที่  3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบายที่      3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
เป้าประสงค์   1. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะ 
                     ที่เหมาะสมตามวัยมีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล 
                     น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
        2. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 รวมทั้งมีจรรยาบรรณ 
                     ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

กลยุทธ์ 
(มาตรการ / แนวทางด าเนินการ) 

ตัวชี้วัด โครงการ / กิจกรรม 
ข้อมูลฐาน (ปี) งบประมาณ (ปี) 

กลุ่ม / ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 2565 

1. เสนอขออนุมัติโครงการ 
2. จัดประชุมและวางแผนการด าเนินงาน 
3. ด าเนินงานตามโครงการ 
4. สรุปและรายงานผลโครงการ 

2. ร้อยละ 3 ของนักเรียนที่มี
คะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET)  
ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพ่ิมข้ึน 
 

การขับเคลอ่อนพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียน สู่เวทีการแข่งขัน
ระดับนานาชาติ 

  140,280 140,280 นางขนิษฐา 
นายทองค า 
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ยุทธศาสตร์ที่  3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบายที่      3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
เป้าประสงค์   1. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะ 
                     ที่เหมาะสมตามวัยมีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล 
                     น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
        2. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 รวมทั้งมีจรรยาบรรณ 
                     ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

กลยุทธ์ 
(มาตรการ / แนวทางด าเนินการ) 

ตัวชี้วัด โครงการ / กิจกรรม 
ข้อมูลฐาน (ปี) งบประมาณ (ปี) 

กลุ่ม / ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 2565 

1. เสนอขออนุมัติโครงการ 
2. จัดประชุมและวางแผนการด าเนินงาน 
3. ด าเนินงานตามโครงการ 
4. สรุปและรายงานผลโครงการ 

3. ผู้เรียนทุกคน ได้รับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพตาม
ความถนัดและความสามารถ 
(วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี 
กีฬา) 

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย  
ระดับประถมศึกษา 

  129,920 129,920 นางขนิษฐา 
นางสาวอรชุลี 
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ยุทธศาสตร์ที่   3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบายที่      3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
เป้าประสงค์   1. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะ 
                     ที่เหมาะสมตามวัยมีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล 
                     น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
        2. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 รวมทั้งมีจรรยาบรรณ 
                     ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

กลยุทธ์ 
(มาตรการ / แนวทางด าเนินการ) 

ตัวชี้วัด โครงการ / กิจกรรม 
ข้อมูลฐาน (ปี) งบประมาณ (ปี) 

กลุ่ม / ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 2565 

1. จัดท าแผนอัตราก าลังประจ าปี  
2. ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาต าแหน่งครูสายผู้สอนและต าแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา 
3. เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา/ลูกจ้างประจ า/ 
พนักงานราชการ 
4. สรุปและรายงานผลโครงการ 

9. ร้อยละ (ไม่ก าหนดค่า
เป้าหมาย) ของสถานศึกษาที่
จัดการเรียนการสอนที่สร้าง
สมดุลทุกด้านและมีการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนา 
พหุปัญญารายบุคคล 

การเสริมสร้างประสิทธิภาพการ
บริหารงานบุคคล  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม  
เขต 1 

  184,800 184,800 นางสาวพยอม 
นางสาวปภาดา 
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นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่  4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
นโยบายที่      4. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
เป้าประสงค์   ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 

กลยุทธ์ 
(มาตรการ / แนวทางด าเนินการ) 

ตัวชี้วัด โครงการ / กิจกรรม 
ข้อมูลฐาน (ปี) งบประมาณ (ปี) 

กลุ่ม / ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 2565 

1. จัดอบรมผู้คัดกรองคนพิการทางการศึกษา 
2. จัดอบรมพัฒนาพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 
3. สรุปรายงานผลด าเนินงาน 

2. จ านวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการ
การศึกษาและการพัฒนา
สมรรถภาพหรือบริการทาง
การศึกษาท่ีเหมาะสมตาม
ความจ าเป็น  
(จ านวน 3,758 คน) 

การพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนที่
จัดการศึกษาเรียนรวม  
ปีการศึกษา 2563 

  100,900 100,900 นางปารณีย์ 
นางเบ็ญจมาศ 
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ยุทธศาสตร์ที่  4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
นโยบายที่      4. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
เป้าประสงค์   ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 

กลยุทธ์ 
(มาตรการ / แนวทางด าเนินการ) 

ตัวชี้วัด โครงการ / กิจกรรม 
ข้อมูลฐาน (ปี) งบประมาณ (ปี) 

กลุ่ม / ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 2565 

1. จัดเตรียมข้อมูลที่เก่ียวข้อง เพื่อใช้ในการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าฐานข้อมูล
ประชากรวัยเรียน 3–15 ปี รายบุคคล 
2. แต่งตั้งคณะท างานวิเคราะห์ข้อมูล
ประชากรวัยเรียน 
3. น าเสนอระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน 
4. ส ารวจข้อมูลนักเรียนที่มีแนวโน้มออก
กลางคัน และออกกลางคันรายบุคคล ราย
พ้ืนที่ โดยเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลประชากร 
วัยเรียน ของ สพป.มหาสารคาม เขต 1 
5. จัดท าบันทึกความตกลงการช่วยเหลือ
นักเรียนที่ออกกลางคัน และไม่สามารถเข้าสู่
ระบบการศึกษาในระบบได้ 
6. คัดแยกนักเรียนที่ไม่สามารถน าเข้าสู่ระบบ
สถานศึกษาได้ เพ่ือให้การช่วยเหลือตามกรณี 
7. น าเสนอผลการส ารวจข้อมูลฯ และสรุปผล
การด าเนินงาน 

1. อัตราการเข้าเรียนของ
ผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษา
ต่อประชากร 
  กลุ่มอายุ  
- ระดับปฐมวัย ร้อยละ 100  
- ระดับประถมศึกษา  
   ร้อยละ 100 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    
  ร้อยละ 100 

ส่งเสริมการเข้าถึงบริการทาง
การศึกษา และคงอยู่ในระบบ
การศึกษาจนจบการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ตามหลักสูตรก าหนด 

  60,000 60,000 นางปารณีย์ 
นางเบ็ญจมาศ 
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ยุทธศาสตร์ที่  4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
นโยบายที่      4. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
เป้าประสงค์   ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 

กลยุทธ์ 
(มาตรการ / แนวทางด าเนินการ) 

ตัวชี้วัด โครงการ / กิจกรรม 
ข้อมูลฐาน (ปี) งบประมาณ (ปี) 

กลุ่ม / ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 2565 

1. ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน และ
คณะท างานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 
2564 ของ สพป.มหาสารคาม เขต 1 
2. โรงเรียนรายงานผลการรับนักเรียน  
ปีการศึกษา 2563 ในระบบรายงานผลการรับ
นักเรียนทางเว็บไซต์ ของ สพฐ. 
3. การติดตาม ตรวจสอบ การรายงานข้อมูล
การรับนักเรียนของโรงเรียน ทางเว็บไซต์  
ของ สพฐ. 
4. สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ 
 

1. อัตราการเข้าเรียนของ
ผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษา
ต่อประชากร 
  กลุ่มอายุ  
- ระดับปฐมวัย ร้อยละ 100  
- ระดับประถมศึกษา  
   ร้อยละ 100 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    
  ร้อยละ 100 

การติดตามและรายงานผลการ
รับนักเรียนให้เป็นไปตาม
นโยบายและแนวปฏิบัติ             
เกี่ยวกับการรับนักเรียน 
ปีการศึกษา 2563 

  20,000 20,000 นางปารณีย์ 
นางเบ็ญจมาศ 
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ยุทธศาสตร์ที่  4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
นโยบายที่      4. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
เป้าประสงค์   ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 

กลยุทธ์ 
(มาตรการ / แนวทางด าเนินการ) 

ตัวชี้วัด โครงการ / กิจกรรม 
ข้อมูลฐาน (ปี) งบประมาณ (ปี) 

กลุ่ม / ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 2565 

1. ประชุมวางแผนการด าเนินงานคณะท างาน 
2. ประชุมคณะกรรมการจัดท าระเบียบว่า
ด้วยสภานักเรียนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1   
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ/เวทีเสวนาการ
ด าเนินงานสภานักเรียนในสถานศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัด 
4. ติดตามผลการด าเนินงาน และ 
ความก้าวหน้าของโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ในโครงการ 
5. สรุปผลการด าเนินงาน/รายงานผลให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

1. อัตราการเข้าเรียนของ
ผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษา
ต่อประชากร 
  กลุ่มอายุ  
- ระดับปฐมวัย ร้อยละ 100  
- ระดับประถมศึกษา  
   ร้อยละ 100 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    
  ร้อยละ 100 

ส่งเสริมสภานักเรียนและ
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 

  35,000 35,000 นางปารณีย์ 
นางเบ็ญจมาศ 
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ยุทธศาสตร์ที่  4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
นโยบายที่      4. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
เป้าประสงค์   ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 

กลยุทธ์ 
(มาตรการ / แนวทางด าเนินการ) 

ตัวชี้วัด โครงการ / กิจกรรม 
ข้อมูลฐาน (ปี) งบประมาณ (ปี) 

กลุ่ม / ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 2565 

1. ประชุมคณะท างานเพอ่อวางแผนงาน และ
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการโครงการฯ 
2. ประชุมคณะท างานเพอ่อวางแผนงาน และ
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการโครงการฯ   
3. สรุปและรายงานผลด าเนินงาน 

1. อัตราการเข้าเรียนของ
ผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษา
ต่อประชากร 
  กลุ่มอายุ  
- ระดับปฐมวัย ร้อยละ 100  
- ระดับประถมศึกษา  
   ร้อยละ 100 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    
  ร้อยละ 100 
 
 
 

พัฒนาครูแนะแนวเพ่ือส่งเสริม
การเรียนต่อสายอาชีพ 
ของนักเรียน 

  25,200 25,200 นางปารณีย์ 
นางเบ็ญจมาศ 
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นโยบายที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่  5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
นโยบายที่      5. ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์   สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
                 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ 
(มาตรการ / แนวทางด าเนินการ) 

ตัวชี้วัด โครงการ / กิจกรรม 
ข้อมูลฐาน (ปี) งบประมาณ (ปี) 

กลุ่ม / ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 2565 

1. จัดท า/ขออนุมัติโครงการ/แต่งตั้ง
คณะท างานด าเนินงานตามโครงการ 
2. ประชุมคณะท างาน (ศึกษานิเทศก์/
คณะกรรมการ) 
3. การประชุมเชิงปฏิบัติการ การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
ของกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2561 
4. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
ปีการศึกษา 2563 
5. สรุปและรายงานผล 

1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่
ได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ ความตระหนัก  
ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา 2563 

  201,520 201,520 นายทรงศิลป์ 
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นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่  6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
นโยบายที่      6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
เป้าประสงค์   ส านักงานเขตพอ้นที่การศึกษา สถานศึกษามีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
                  ในการขับเคลอ่อนคุณภาพการศึกษา 

กลยุทธ์ 
(มาตรการ / แนวทางด าเนินการ) 

ตัวชี้วัด โครงการ / กิจกรรม 
ข้อมูลฐาน (ปี) งบประมาณ (ปี) 

กลุ่ม / ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 2565 

1. จัดเตรียมข้อมูล และข้อมูลสารสนเทศของ
หน่วยงาน 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดนโยบายและ
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา  
3. ประสานคณะกรรมการเพ่ือก าหนดวัน 
เวลา และสถานที่ด าเนินการประชุม 
4. ประชุมวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ
หน่วยงาน และน าเสนอโครงการ/กิจกรรม 
ตามยุทธศาสตร์ นโยบายและตัวชี้วัด 
5. ประชุมคณะกรรมการก าหนดนโยบาย 
และทิศทางการพัฒนาการศึกษา 
6. แจ้งประชาสัมพันธ์ นโยบาย 
และทิศทางการพัฒนาการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
7. สรุป ติดตาม และรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามีค่าคะแนนเฉลี่ย
การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงาน 
(ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

ก าหนดนโยบายและทิศทางการ
จัดการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 

  180,100 180,100 นางสาวนภาพร 
นางสาวพรปภาทิพย์ 
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ยุทธศาสตร์ที่  6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
นโยบายที่      6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
เป้าประสงค์   ส านักงานเขตพอ้นที่การศึกษา สถานศึกษามีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
                  ในการขับเคลอ่อนคุณภาพการศึกษา 

กลยุทธ์ 
(มาตรการ / แนวทางด าเนินการ) 

ตัวชี้วัด โครงการ / กิจกรรม 
ข้อมูลฐาน (ปี) งบประมาณ (ปี) 

กลุ่ม / ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 2565 

1. เสนอขออนุมัติโครงการ 
2. ทบทวนและแต่งตั้งเครือข่ายผู้ตรวจสอบ
ภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 
3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายผู้
ตรวจสอบ ภายใน 
4. ตรวจสอบภายในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประถมศึกษามหาสารคาม  
เขต 1 เข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเอง 
5. ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล
สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 42 แห่ง 
6. ตรวจสอบ ติดตามและประเมินการ
ปฏิบัติงาน 
7. รายงานผลการด าเนินงานโครงการฯ 
 
 

1. จ านวนกระบวนงาน  
2 กระบวน ที่ได้รับการ
ปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล
เพ่ิมข้ึน 

ตรวจสอบภายใน เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งในการบริหารงาน
ภาครัฐ โดยใช้ระบบเครือข่าย
และการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
ปีงบประมาณ 2564 

  113,000 113,000 นางสุดารัตน์ 
นางรุจีรัตน์ 
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ยุทธศาสตร์ที่  6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
นโยบายที่      6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
เป้าประสงค์   ส านักงานเขตพอ้นที่การศึกษา สถานศึกษามีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
                  ในการขับเคลอ่อนคุณภาพการศึกษา 

กลยุทธ์ 
(มาตรการ / แนวทางด าเนินการ) 

ตัวชี้วัด โครงการ / กิจกรรม 
ข้อมูลฐาน (ปี) งบประมาณ (ปี) 

กลุ่ม / ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 2565 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะท างานด าเนินการฝึกอบรม/
ประชุมคณะกรรมการ 
3. ก าหนดหลักสูตร/ติดต่อวิทยากร 
4. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
5. ผลิตจัดหาสื่อและเอกสารประกอบการ
ฝึกอบรม 
6. ด าเนินการจัดฝึกอบรม 
7. ประเมินผลและสรุปผล และรายงานผล
การด าเนินงานตามโครงการ 
8. ติดตามผลการด าเนินโครงการ 
 

3. ร้อยละ 100 ของนักเรียน
ในสังกัด มีพฤติกรรมที่ยึดมั่น
ความซื่อสัตย์สุจริต 

พัฒนาศักยภาพด้านกฎหมายใน
การปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  80,400 80,400 นางสาวสุกัญญา 
นางวราภรณ์ 
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ยุทธศาสตร์ที่  6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
นโยบายที่      6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
เป้าประสงค์   ส านักงานเขตพอ้นที่การศึกษา สถานศึกษามีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
                  ในการขับเคลอ่อนคุณภาพการศึกษา 

กลยุทธ์ 
(มาตรการ / แนวทางด าเนินการ) 

ตัวชี้วัด โครงการ / กิจกรรม 
ข้อมูลฐาน (ปี) งบประมาณ (ปี) 

กลุ่ม / ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 2565 

1. ศึกษาวัตถุประสงค์และแนวทางการจัดการ
อบรม 
2. เสนอผู้บริหารอนุมัติด าเนินการจัดโครงการ 
3. ประสานงานที่เกี่ยวข้อง 
4. ด าเนินการจัดฝึกอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 
5. สรุปรายงานผลการด าเนินงานปฏิทินการ
ปฏิบัติงาน 
 

1. จ านวนกระบวนงาน  
2 กระบวน ที่ได้รับการ
ปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล
เพ่ิมข้ึน 

อบรมเชิงปฏิบัติโครงการการ
บริหารจัดการการใช้งานระบบ
สนับสนุนการบริหารจัดการ
ส านักงานเขตพอ้นที่การศึกษา 
Education Area 
Management Support 
System : AMSS++ 

  100,000 100,000 นางเอ็มอร 

 

 

 

 



 
 

 

ส่วนที่  5 

การบริหารแผนสู่ความส าเร็จ 

การบริหารจัดการแผน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1  ได้จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้น

พ้ืนฐำน พ.ศ. 2563 - 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)  เพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรปฏิบัติงำน ที่สอดคล้องกับ
นโยบำยของรัฐบำล กระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จังหวัดมหำสำรคำม  
ให้ประสบผลส ำเร็จบรรลุผลลพัธ์ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด กำรด ำเนินงำนที่จะบังเกิดผลอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
จ ำเป็นจะต้องมีกำรผลักดันให้มีกำรปรับเปลี่ยนแนวคิด ค่ำนิยม เป้ำหมำย รวมถึง วิธีและกระบวนกำร 
น ำแผนสู่กำรปฏิบัติ จะต้องท ำให้หน่วยงำนยอมรับแนวทำง แผนงำน โครงกำร และพร้อมที่จะน ำแนวทำงนั้น
ไปด ำเนินกำรได้อย่ำงเหมำะสม ดังนั้น กำรระดมทรัพยำกร แสวงหำกำรสนับสนุน เพ่ือให้เกิดกำรปฏิบัติและ
สร้ำงควำมเป็นปึกแผ่นให้เกิดขึ้น เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีควำมรู้สึกเป็นเจ้ำของและมีส่วนร่วม ส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 จึงได้ก ำหนดแนวทำงในกำรด ำเนินงำนสู่ควำมส ำเร็จ 
และกระบวนกำรน ำแผนสู่กำรปฏิบัติ  ดังนี้ 

1. กำรเผยแพร่และเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสำระส ำคัญของแผน น ำวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้ำหมำย ยุทธศำสตร์ แนวทำง และตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ให้ฝ่ำยบริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
ทุกระดับได้รับทรำบ มีส่วนร่วมและให้กำรสนับสนุนอย่ำงกว้ำงขวำง เพื่อให้กำรน ำแผนสู่กำรปฏิบัติเป็นไปอย่ำง
มีประสิทธิภำพ 

2. ผู้บริหำรกำรศึกษำเข้ำใจและผลักดันให้มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนอย่ำงมีประสิทธิภำพ และต่อเนื่อง 
3. ขับเคลื่อนด้วยกำรมีส่วนร่วมของสถำนศึกษำ ศูนย์พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกลุ่มต่ำง ๆ 

ตำมภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย รวมถึงแสวงหำและประสำนเครือข่ำยควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอก 
ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภำคเอกชนและภำคประชำสังคมในกำรพัฒนำกำรศึกษำ 

4. พัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำให้มีควำมถูกต้องและเป็นปัจจุบันและสำมำรถ 
ให้บริกำรได้ตรงกับควำมต้องกำรและทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง 

5. พัฒนำระบบกำรก ำกับ ติดตำมและประเมินผลที่มุ่งเน้นกำรประเมินเพ่ือกำรพัฒนำและปรับปรุง
กำรด ำเนินงำนโดยมีกำรพัฒนำตัวชี้วัดผลส ำเร็จกำรด ำเนินงำน ทั้งในด้ำนปริมำณ คุณภำพ ระยะเวลำในกำร
ประเมิน ผู้ประเมินและแนวทำงในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

การก ากับติดตามและประเมินผล 
กำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2563 – 2565 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) เพ่ือหำข้อสรุปเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนว่ำได้ผลเป็นอย่ำงไร กำรด ำเนินงำนมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลอย่ำงไร เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ได้ก ำหนดไว้หรือไม่ กำรประเมินในขั้นตอนนี้ 
จะท ำให้ได้รับทรำบข้อมูลเกี่ยวกับควำมส ำเร็จและควำมล้มเหลวของกำรปฏิบัติงำน เพื่อจะน ำมำเป็นบทเรียน 
ที่จะช่วยในกำรตัดสินใจส ำหรับกำรด ำเนินงำนใหม่  รวมทั้งกำรปรับปรุงโครงกำรซึ่งมีลักษณะเหมือนหรือ
ใกล้เคียงกับท่ีได้ประเมิน 
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ประเด็นที่น ำมำพิจำรณำในกำรติดตำมและประเมินผลเมื่อสิ้นระยะเวลำของแผนพัฒนำกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน  พ.ศ. 2563 - 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) ประกอบด้วย 

1. กำรติดตำมและประเมินผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณเมื่อเทียบกับเป้ำหมำย 
     เป็นกำรติดตำมและประเมินเกี่ยวกับปัจจัยน ำเข้ำ (In put) หรือกำรใช้ทรัพยำกรต่ำง ๆ  

ที่ใช้ในกำรด ำเนินโครงกำรตำมแผนว่ำเป็นไปตำมที่ได้ก ำหนดในโครงกำรหรือกิจกรรมมำกน้อยเพียงใด 
2. กำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน 
     เป็นกำรติดตำมและประเมินผล กระบวนกำร (Process) ในกำรปฏิบัติงำนตำมแผนงำนหรือ

โครงกำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงกำรพัฒนำในแต่ละยุทธศำสตร์ รวมถึงกำรสรุป
ปัญหำและอุปสรรคในกระบวนกำรท ำงำนอย่ำงไร 

3. กำรติดตำมและประเมินผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินโครงกำร 
     เป็นกำรติดตำมและประเมินผลผลิต (Out put) ที่ได้จำกกำรด ำเนินโครงกำรเมื่อเทียบกับ

เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กำรประเมินผลในขั้นตอนนี้เป็นกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนว่ำสำมำรถด ำเนินงำนตำมโครงกำรและกิจกรรมที่ก ำหนดไว้ได้ตำมแผนเมื่อเทียบกับเป้ำหมำยหรือไม่ 
ทั้งนี้ โดยใช้เป้ำหมำยและตัวชี้วัด (KPI) ที่ได้ก ำหนดเป็นเครื่องมือที่จะน ำไปติดตำมและประเมินผล 
โดยเปรียบเทียบกับผลที่เกิดขึ้นจริงภำยใต้งบประมำณที่ได้รับ 

4. กำรติดตำมและประเมินผลลัพธ์ของกำรด ำเนินโครงกำร 
     เป็นกำรติดตำมและประเมินผลลัพธ์ (Out come) ของโครงกำรหรือเป็นกำรประเมินผลประโยชน์

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำรว่ำนักเรียนและครูได้รับประโยชน์จำกกำรด ำเนินงำนที่ก ำหนดในแต่ละโครงกำรและ
กิจกรรมหรือไม่ 

ทั้งนี้  เป็นกำรติดตำมและประเมินผลโดยพิจำรณำจำกวัตถุประสงค์ของโครงกำรว่ำผลกำรด ำเนินงำน
ได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงกำรและกิจกรรมที่ระบุไว้หรือไม่ เพียงใด และหำกไม่บรรลุตำม
วัตถุประสงค์ สำเหตุ ปัญหำ อุปสรรค คืออะไร เพ่ือจะได้น ำบทเรียนที่ได้เรียนรู้จำกโครงกำรและกิจกรรม
ดังกล่ำว มำปรับปรุงโครงกำรหรือกิจกรรมที่จะด ำเนินกำรต่อไปในอนำคต 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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ที่ปรึกษาและคณะท างาน 
จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 – 2565  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 

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

6. นำงสำวสุติพร  วรนำม     พนักงำนพิมพ์ดีด     คณะท ำงำน 
 7. นำงสำวกุลธิดำ  เอ่ียมสอำด   ลูกจ้ำงชั่วครำว     คณะท ำงำน 
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