รายงานผลการดาเนินงานด้านการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม
สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร
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คำนำ
ด้วยหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญในการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศตามรัฐ ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยได้
จั ด ตั้ ง ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารภาคและส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด ขึ้ น ตามค าสั่ ง หั ว หน้ า คณะรั ก ษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3
เมษายน 2560 เพื่อดาเนินภารกิจด้านการศึกษาในส่วนภูมิภาค ซึ่งภารกิจสาคัญประการหนึ่งของสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดคือการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาของจังหวัด เพื่อกาหนด
ทิศทางการพัฒ นาการศึ กษาในภาพรวมของจังหวัด ให้ ส อดคล้ องกับ ยุทธศาสตร์ช าติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนและยุทธศาสตร์ในระดับ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบริบทในเขตพื้นที่จังหวัด ทั้งนี้ การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคจะสาเร็จลุล่วงได้นั้น
จาต้องอาศัยความร่วมมือและเกิดจากการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนในจังหวัด
ทั้งนี้ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม จึงได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา พ.ศ.
2562-2565 จังหวัดมหาสารคามขึ้น เพื่อเป็นกรอบทิศทางการดาเนินงานด้านการศึกษาจังหวัด และเพื่อให้
การขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาการศึ ก ษาลงสู่ ก ารปฏิ บั ติ ใ นพื้ น ที่ แ ละบั ง เกิ ด ผลอย่ า งเป็ น รู ป ธรรม
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม จึงเห็นความจาเป็นที่จะต้องติดตามและรายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนพัฒ นาการศึกษาฯ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า “รายงานผลการ
ดาเนินงานด้านการศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาการศึกษาภายในจังหวัดมหาสารคามและส่งผลต่อการพัฒนาด้านอื่น ๆ ในปีถัดไป
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
กันยายน 2563

-ข-

สำรบัญ
คำนำ
สำรบัญ
สำรบัญตำรำง
สำรบัญแผนภำพ
บทสรุปผู้บริหำร
ส่วนที่ 1 บริบททั่วไปด้ำนกำรศึกษำจังหวัดมหำสำรคำม
1. ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดมหาสารคาม
2. ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษาจังหวัดมหาสารคาม
3. การบริหารงานด้านการศึกษาในระดับจังหวัดมหาสารคาม
4. การพัฒนาคนและผลการจัดการศึกษาในจังหวัด
ส่วนที่ 2 ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดมหำสำรคำม
1. วิสัยทัศน์
2. พันธกิจ
3. ประเด็นยุทธศาสตร์
4. เป้าประสงค์
5. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์
ส่วนที่ 3 ผลกำรดำเนินงำนตำมประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ
1. แบบสรุปผลการติดตามการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดมหาสารคาม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2. ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3. ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างสุขภาวะที่ดี คุณธรรม จริยธรรม
ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาผู้เรียนให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ มุ่งสู่สากล
5. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
6. ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
ส่วนที่ 4 สรุปผลกำรดำเนินงำนและข้อเสนอแนะ
ภำคผนวก

หน้ำ
ก
ข
ค
ง
จ
1
1
2
13
17
28
28
28
29
29
30
44
45
64
103
150
196
211
238
240
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สำรบัญตำรำง
หน้ำ
ส่วนที่ 1
ตาราง 1.1 การแบ่งเขตการปกครองภายในจังหวัดมหาสารคาม
1
ตาราง 1.2 จานวนครัวเรือนและจานวนประชากรจังหวัดมหาสารคาม
1
ตาราง 1.3 จานวนสถานศึกษา นักเรียน/นักศึกษา ครู/ผู้สอน จาแนกตามสังกัด ปีการศึกษา 2562
2
ตาราง 1.4 สถานศึกษาเอกชนในจังหวัดมหาสารคาม (สังกัด สช.)
3
ตาราง 1.5 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ ในจังหวัดมหาสารคาม
4
ตาราง 1.6 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในจังหวัดมหาสารคาม
5
ตาราง 1.7 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดมหาสารคาม
6
ตาราง 1.8 สถานศึกษาอาชีวศึกษา ในจังหวัดมหาสารคาม
7
ตาราง 1.9 สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดมหาสารคาม
8
ตาราง 1.10 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดมหาสารคาม
8
ตาราง 1.11 จานวนนักศึกษา ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ของสถาบันอุดมศึกษา
9
จังหวัดมหาสารคาม
ตาราง 1.12 จานวนนักศึกษา ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
9
มหาสารคาม (ฝ่ายประถมและฝ่ายมัธยม) และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ตาราง 1.13 จานวนนักศึกษา ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
10
วิทยาเขตมหาสารคาม
ตาราง 1.14 จานวนนักศึกษา ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
11
ตาราง 1.15 จานวนนักเรียน ครู และบุคลากร ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
12
ในจังหวัดมหาสารคาม
ตาราง 1.16 สรุปตัวชี้วัดการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาของประชากรในจังหวัดมหาสารคาม
17
พ.ศ. 2560-2562
ตาราง 1.17 จานวนผู้เรียนพิการเรียนรวมจังหวัดมหาสารคาม จาแนกตามประเภทความพิการ
18
ปีการศึกษา 2562
ตาราง 1.18 จานวนนักเรียนพิการรับจริง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดมหาสารคาม
19
จาแนกตามประเภท ความพิการ ปีการศึกษา 2562
ตาราง 1.19 สัดส่วนเด็กที่มีพัฒนาการสมวัย จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2559-2561
19
ตาราง 1.20 คะแนนเฉลี่ยสติปัญญา (IQ) เด็กนักเรียนไทย ชั้น ป.1 จังหวัดมหาสารคาม
20
พ.ศ. 2554-2561
ตาราง 1.21 ร้อยละของเด็กนักเรียนที่มีคะแนน EQ ไม่ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน จังหวัดมหาสารคาม
20
พ.ศ. 2558-2559
ตาราง 1.22 อัตราการอ่านของคนไทยอายุ 6 ปีขึ้นไป จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2556-2558
20

-ฆ-

สำรบัญตำรำง (ต่อ)
หน้ำ
ส่วนที่ 1
ตาราง 1.23 ผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนระดับชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6
เปรียบเทียบระดับประเทศและระดับจังหวัด ปีการศึกษา พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560
และ พ.ศ. 2561
ตาราง 1.24 ค่าเฉลี่ยคะแนน V-NET อาชีวศึกษา ระดับ ปวช.3 จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2558-2561
ตาราง 1.25 ค่าเฉลี่ยคะแนน V-NET อาชีวศึกษา ระดับ ปวส.2 จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2558-2561
ตาราง 1.26 ผลการทดสอบ B-NET โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ชั้น ม. 3 พ.ศ. 2558-2561
ตาราง 1.27 ผลการทดสอบ B-NET โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ชั้น ม. 6 พ.ศ. 2558-2561
ตาราง 1.28 ผลการทดสอบ N-NET สังกัด กศน. และเรือนจา ระดับประถมศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2558-2561
ตาราง 1.29 ผลการทดสอบ N-NET สังกัด กศน. และเรือนจา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2558-2561
ตาราง 1.30 ผลการทดสอบ N-NET สังกัด กศน. และเรือนจา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2558-2561
ตาราง 1.31 จานวนสัดส่วนของนักเรียน/นักศึกษาในสถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชน
ปีการศึกษา 2560 – 2562
ตาราง 1.32 ข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน จังหวัดมหาสารคาม ปีการศึกษา 2559-2561
จาแนกตามสาเหตุ
ตาราง 1.33 สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาระดับ ปวช. : ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ
จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2561 – 2562

21
22
22
23
23
24
24
24
25
26
27

ส่วนที่ 2
ตาราง 2.1 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2562-2565 30
จังหวัดมหาสารคาม
ส่วนที่ 3
ตาราง 3.1 แบบสรุปผลการติดตามการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดมหาสารคาม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตาราง 3.2 รายละเอียดการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
ตาราง 3.3 รายละเอียดการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
ตาราง 3.4 รายละเอียดการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
ตาราง 3.5 รายละเอียดการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
ตาราง 3.6 รายละเอียดการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5

45
64
103
150
196
211
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สำรบัญแผนภำพ
หน้ำ
ส่วนที่ 1
แผนภาพ 1.1 นักเรียนที่ออกกลางคัน จาแนกตามชั้นเรียน จังหวัดมหาสารคาม ปีการศึกษา 2561

26

-จ-

บทสรุปผู้บริหำร
การจัดการศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม เป็นการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทการศึกษา ตั้งแต่
การดูแลในระดับเด็กเล็ก การศึกษาปฐมวัย การประถมศึกษา การมัธยมศึกษา การอาชีวศึกษา การอุดมศึกษา
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาของบุคคลพิการและบุคคลที่มีความต้องการจาเป็น
พิเศษ รวมถึงการศึกษาของสงฆ์ ซึ่งจังหวัดมหาสารคามมีสถานศึกษาจานวนทั้งสิ้น 1,032 แห่ง มีนักเรียน/
นักศึกษาจานวนทั้งสิ้น 228,061 คน และมีครูผู้สอนจานวนทั้งสิ้น 12,368 คน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดมหาสารคามทุกระดับ ทุกประเภท
การศึ ก ษา ได้ ป ฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ตามอ านาจหน้ า ที่ ข องหน่ ว ยงานอย่ า งเต็ ม ศั ก ยภาพ และขั บ เคลื่ อ นงานโดย
ยึดเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติเป็นหลั ก ผสมผสานกับการดาเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ข อง
กระทรวง/กรมต้นสังกัด อีกทั้ง ยังดาเนินการส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ประเด็น ดังนี้
1) สร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต จังหวัดมหาสารคามได้ดาเนินการเพื่อเป็น
การส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาของผู้เรียนทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมุ่งหมายให้
ประชากรในวัยเรียนได้เข้าเรียนเพิ่มขึ้น และมีโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่ผู้เ รียนที่เรียนดีแต่ขาด
โอกาสและขาดทุนทรัพย์ แก้ไขปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน นอกจากนี้ยังส่งเสริมและสร้างโอกาสให้แก่
คนทุกช่วงวัยได้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา รวมถึงมีโครงการที่เป็นการเพิ่ม
ทักษะอาชีพและให้บริการองค์ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดอย่างหลากหลาย
2) เสริมสร้ำงสุขภำวะที่ดี คุณธรรม จริยธรรม ภำยใต้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัด
มหาสารคามได้ให้ความสาคัญในการพัฒนาผู้เรียนในทุกมิติ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา ผ่าน
กระบวนการทางการศึกษาในทุกกิจกรรม ทุกรูปแบบ จะเห็นว่าสภาวการณ์ปัจจุบันด้วยสภาพสังคมและ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้ส่งผลต่อพฤติกรรมเด็กและเยาวชนให้ขาดความรั บผิดชอบ เห็นแก่ตัว มีปัญหา
ยาเสพติด และมีค่านิยมที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้น หน่วยงานทางการศึกษาจึงเร่งปรับเปลี่ยนหลักคิดและพฤติกรรม
เด็กให้ดาเนินชีวิตไปในทางที่ถูกที่ควร ผ่านกิจกรรม/โครงการลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน
เรียนรู้ความมีวินัย การอยู่ร่วมกัน และจิตอาสา โดยธารงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ นาศาสตร์
พระราชาไปใช้ในการดาเนินชีวิต นอกจากนี้ จะเห็นว่าสถานศึกษาหลายแห่งให้ความสาคัญกับเรื่องการพัฒนา
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมให้ แ ก่ ผู้ เ รี ย น ให้ ค วามส าคั ญ กั บ เรื่ อ งการอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม และส่ ง เสริ ม ประเพณี
วัฒนธรรม วันสาคัญของชาติและท้องถิ่น
3) พัฒนำผู้เรียนให้ได้ รับกำรศึกษำอย่ำ งมีคุณภำพ ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำชำติ มุ่งสู่สำกล
เป้าหมายสาคัญของการจัดการศึกษา คือ การมุ่งพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและทักษะทางวิชาการ
ตามมาตรฐานการศึกษา ซึ่งเมื่อพิจารณาในภาพรวมทั้งประเทศและภาพรวมของจังหวัด จะพบว่าผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาของผู้เรียนยังไม่เป็นที่น่าพอใจ อีกทั้ง ผู้เรียนยังขาดสมรรถนะ ทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
อาทิ การคิดวิเคราะห์ การคิดเชื่อมโยง การนาหลั กวิช าที่เรียนมาไปปรับใช้ในชีวิตการทางาน ผู้เรียนใน
ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษายังขาดทักษะและสมรรถนะตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน ผู้เรียนขาดทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ เป็ น ต้น ซึ่งสภาพปั ญหาเหล่ านี้เป็นเหตุให้ ห น่ว ยงานทางการศึก ษาในจังหวัดมหาสารคาม

-ฉเร่งยกระดับคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ประการแรก คือ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ
ของผู้เรียน ผ่านการจัดทาโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-Net และ NT การจัดการเรียนรู้โดยเน้นการปฏิบัติ
จริ ง การพัฒ นาหลั กสู ตรฐานสมรรถนะ การพัฒ นาทักษะของประชากรวัยแรงงานให้ เ ป็นที่ต้ องการของ
ตลาดแรงงาน โดยการสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ การส่งเสริมการศึกษาระบบทวิภาคี รวมถึงการ
ยกระดับทักษะอาชีพด้านเกษตรกรรมให้แก่ผู้เรียนและประชาชนทั่วไป
4) ผลิตและพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนวิชำชีพ
เป้าหมายของการพัฒนาครูและอาจารย์ เพื่อพัฒนาให้ครูและอาจารย์ให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในการถ่ายทอดหรือกากับ การสอนผู้ เรียนให้ มีสมรรถนะและทักษะตามมาตรฐานการศึก ษา
สาหรับหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด ได้ดาเนินการพัฒนาครูและอาจารย์ผ่านกระบวนการฝึก อบรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ครูและอาจารย์มีความรู้ มีทักษะตามรายวิ ชาที่สอน สามารถวิเคราะห์และ
จัดทาหลักสูตรที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ ส่วนในระดับอาชีวศึกษา
มุ่งเน้นการพัฒนาอาจารย์ให้มีทักษะและเรียนรู้ร่วมกันกับสถานประกอบการ นอกจากนี้ หน่วยงานทางการ
ศึกษายังได้พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาโดยการสร้างความผูกพันในองค์กรอีกด้วย
5) พัฒนำระบบบริ หำรจั ด กำรศึกษำให้มีประสิ ทธิ ภ ำพ หน่ว ยงานทางการศึกษาในจังหวัดได้มี
กระบวนการบริ ห ารจั ดการภายในเพื่อสร้ างองค์กรสุ จริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยดาเนินการตามหลัก
ธรรมาภิบาล การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเพื่อมาปฏิบัติงาน การให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
รวมถึงมีการขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาโดยเริ่มจากการทาแผนการศึกษาของหน่วยงาน มีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาและการนิเทศ
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่หน่วยงานทางการศึกษาจะต้องเร่งดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คือ
การพั ฒ นาทั ก ษะของผู้ เ รี ย นให้ ส อดคล้ อ งกั บ การเรี ย นรู้ ใ นศตวรรษที่ 21 โดยอาศั ย เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
ด้านการศึกษา การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการประกอบอาชีพ การส่งเสริมการเรียนรู้
บนฐานพหุปัญญาที่หลากหลายของแต่ละบุคคลให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
และการประยุ ก ต์ ใ ช้ อ งค์ ค วามรู้ ข องผู้ เ รี ย น การเร่ ง พั ฒ นาฝี มื อ แรงงานให้ มี ค วามเชี่ ย วชาญเฉพาะด้ า น
การส่งเสริมอาชีพและการมีงานทา การพัฒนาครู/อาจารย์ให้เป็นผู้กากับการสอนมากกว่าการเป็นผู้สอน และ
ส่งเสริมบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล
ทั้ ง นี้ การจั ด การศึ ก ษาในจั งหวัดมหาสารคาม ต้ อ งเชื่ อ มโยงและเป็น ส่ ว นหนึ่ งในการขับ เคลื่ อน
ยุทธศาสตร์จังหวัด เพื่อให้การศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาพื้นที่ รวมทั้งขยายภาคีเครือข่ายความร่วมมือ
ออกสู่ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมให้มากยิ่งขึ้น

ส่วนที่ 1

บริบททั่วไปด้านการศึกษาจังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาจังหวัด ดังนี้ “เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร
คุณภาพ ศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ” โดยมีประเด็นการ
พั ฒ นาประเด็ น ที่ 3 คื อ “ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ ยกระดั บ สู่ ก ารเป็ น ศู น ย์ ก ลางบริ ก าร
ทางการศึกษาและวัฒ นธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ” ภายใต้ประเด็นการพัฒ นาจังหวัดที่ส ะท้อน
เป้ าหมายทางยุ ทธศาสตร์ ในการพัฒ นาเชิ งพื้ นที่ จะเห็ นว่าจังหวัดมหาสารคามได้ ให้ ความส าคั ญกั บ การ
“พัฒนาการศึกษา” เพื่อยกระดับจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษา อีกทั้ง มหาสารคามยังเป็นเมือง
ที่มีประวัติด้านการจัดการศึกษามายาวนาน ซึ่งเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ที่ประกอบได้ด้วยสถานศึกษาทุกระดับ
ทุกประเภทการศึกษาตั้งแต่อดีต จนถึ งปัจจุบัน สาหรับในส่วนที่ 1 ได้นาเสนอในประเด็นบริบททั่วไปของ
จังหวัดมหาสารคาม ข้อมูลพื้นฐานด้านการจัดการศึกษาในจังหวัด การบริหารงานด้านการศึกษาในระดับ
จังหวัด รวมถึงผลจากการจัดการศึกษาที่ผ่านมา รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดมหาสารคาม
1.1 เขตปกครอง
จังหวัดมหาสารคามตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่ 5,291.683 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 3,307,301.875 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
ทางทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดกาฬสินธุ์
ทิศใต้
ติดต่อกับ จังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดมหาสารคามแบ่งเขตการปกครอง ในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ดังนี้
ตาราง 1.1 การแบ่งเขตการปกครองภายในจังหวัดมหาสารคาม
จังหวัด
อาเภอ
ตาบล
หมู่บ้าน
อบจ.
เทศบาล อบต.
จังหวัดมหาสารคาม
13
133
1,944
11
18
124
ที่มา : กรมการปกครอง ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2560
1.2 ประชากร
จั ง ห วั ด ม ห า ส า ร ค า ม มี ป ร ะ ช า ก ร ทั้ ง สิ้ น 963,349 ค น เ พ ศ ช า ย จ า น ว น 472,876 ค น
เพศหญิง จานวน 490,473 คน และมีจานวนครัวเรือน 289,552 ครัวเรือน
ตาราง 1.2 จานวนครัวเรือนและจานวนประชากรจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2561
จังหวัด
จังหวัดมหาสารคาม

จานวนครัวเรือน
295,355

ที่มา : ระบบสถิตทิ างการทะเบียน กรมการปกครอง

ชาย
472,540

จานวนประชากร
หญิง
490,507

รวม
963,047
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2. ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษาจังหวัดมหาสารคาม
ปีการศึกษา 2562 จังหวัดมหาสารคาม มีสถานศึกษา จานวน 1,032 แห่ง มีนักเรียน/นักศึกษา
จานวน 228,061 คน ครู/ผู้สอน จานวน 12,368 คน และมีห้องเรียน จานวน 7,416 ห้อง
ตาราง 1.3 จานวนสถานศึกษา นักเรียน/นักศึกษา ครู/ผู้สอน จาแนกตามสังกัด ปีการศึกษา 2562
สังกัด

สถานศึกษา

นักเรียน/
นักศึกษา

ห้องเรียน

ครู/
ผู้สอน

รวมทั้งสิ้น
1. กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
(1) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
(2) สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
(3) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา (สอศ.)
(4) สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย จังหวัดมหาสารคาม (กศน) ระดับอาเภอ
2. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(อว.)
3. กระทรวงมหาดไทย (มท.) : กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
4. กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) : วิทยาลัยพยาบาลศรี
มหาสารคาม
5. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) :
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
6. สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) : โรงเรียน
พระปริยัติธรรม

1,032
654
599
33
9
13

228,061
144,135
96,291
12,122
13,001
22,721

7,416
6,528
6,085
443
-

12,368
8,043
6,624
634
456
329

5

58,586

-

2,276

362

23,024

791

1,860

1

518

4

69

1

1,045

42

39

9

708

51

81

ที่มา : ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สานักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2562
จั ง หวั ด มหาสารคาม มี ห น่ ว ยงานทางการศึ ก ษาที่ จั ด การศึ ก ษาทุ ก ระดั บ ทุ ก ประเภท ซึ่ ง ได้ แ ก่
1) การศึ ก ษาปฐมวั ย 2) การศึ ก ษาประถมศึ ก ษา 3) การศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา 4) การศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษา
5) การศึกษาอุดมศึกษา 6) การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และ 7) โรงเรียนพระปริยัติธรรม
ซึ่งมีห น่ ว ยงานที่จัดการศึกษาหลายสังกัด คือ สั งกัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงสาธารณสุข และ
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีรายละเอียดโดยสังเขปดังนี้

3

กระทรวงศึกษาธิการ
1. สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.)
1.1) “สานักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม” เป็นหน่วยงานทางการศึกษาภายใต้สังกัด
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
มีอานาจหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่
กฎหมายกาหนด การปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่
มอบหมาย และให้ มีอานาจหน้ าที่ ในเขตจั งหวัด โดยมี “ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม” เป็นผู้ บริห าร
ซึ่งผู้ดารงตาแหน่งศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามคนปัจจุบัน คือ นายกฤต สุวรรณพรหม
ปัจจุบัน สานักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มีผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรที่
ปฏิบัติหน้าที่ในสานักงาน จานวน 56 คน
1.2) “สถานศึกษาเอกชน” อยู่ภายใต้การกากับดูแลของ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน (สช.) สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ สาหรับสถานศึกษา
เอกชนในจังหวัดมหาสารคามที่สังกัด สช. มีจานวน 33 แห่ง นักเรียน จานวน 12,122 คน และครู จานวน
634 คน มีการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้ นเตรียมอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย สถานศึกษามีการรวมตัวกัน
จัดตั้งสมาคมผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนจังหวัดมหาสารคาม โดยมี นางนิตยา
ศรีปัดถา ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลกิติยา ดารงตาแหน่งนายกสมาคมผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาโรงเรียนเอกชนจังหวัดมหาสารคาม
ตาราง 1.4 สถานศึกษาเอกชนในจังหวัดมหาสารคาม (สังกัด สช.)
สถานศึกษาเอกชนในจังหวัดมหาสารคาม (สังกัด สช.)
ระดับชั้น
จานวน ร.ร.
จานวน
จานวนครู
ที่เปิดสอน
นักเรียน
(จาก 33 แห่ง)
1. อนุบาล
33
3,898
236
2. ประถมศึกษา
32
6,674
315
3. มัธยมศึกษาตอนต้น
21
1,110
47
4. มัธยมศึกษาตอนปลาย
8
440
31
รวม
12,122
634

ที่มา : ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สานักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
พ.ศ. 2562
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1.3) “ส านั ก งานส่ ง เสริ ม การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย จั ง หวั ด
มหาสารคาม” (สานักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม) เป็นหน่วยงานที่ดาเนินการด้านการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึก ษาตามอัธ ยาศัย ในจังหวั ด เป็นหน่ว ยงานที่อยู่ภ ายใต้สั งกั ดส านั ก งานการส่ ง เสริ ม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการ
ซึ่งบริหารงานโดย “ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
มหาสารคาม” โดยมี นายจักรกริช บุญเดช เป็นผู้บริหารคนปัจจุบัน ทั้งนี้ ได้มีศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยกระจายอยู่ทุกอาเภอ (13 อาเภอ) ในเขตจังหวัดมหาสารคาม จัดการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย มีนักเรียน จานวน 22,721 คน และครู/ผู้สอน
จานวน 329 คน ดังนี้
ตาราง 1.5 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ ในจังหวัดมหาสารคาม
ที่

กศน.
(13 อาเภอ)

จานวนนักเรียน
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนต้น
ตอนปลาย
129
1,097
1,571

1

กศน.อาเภอเมือง

2

กศน.อาเภอกันทรวิชัย

53

787

3

กศน.อาเภอกุดรัง

32

4

กศน.อาเภอแกดา

5

จานวนครู/ผู้สอน
รวม
2,797

42

1,029

1,869

26

547

656

1,235

16

20

534

797

1,351

17

กศน.อาเภอโกสุมพิสยั

72

914

1,304

2,290

34

6

กศน.อาเภอเชียงยืน

72

540

707

1,319

21

7

กศน.อาเภอนาเชือก

60

683

924

1,667

24

8

กศน.อาเภอนาดูน

60

627

723

1,410

22

9

กศน.อาเภอบรบือ

44

965

1,256

2,265

35

10

กศน.อาเภอพยัคฆภูมิพสิ ัย

42

882

1,244

2,168

29

11

กศน.อาเภอยางสีสุราช

32

514

677

1,223

15

12

กศน.อาเภอวาปีปทุม

90

939

1,270

2,299

37

13

กศน.อาเภอชื่นชม

22

348

458

828

11

728

9,377

12,616

22,721

329

รวมทั้งจังหวัด
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2. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
2.1) “สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา” เป็นหน่วยงานทางการศึกษาภายใต้สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร มี ห น้ า ที่ ด าเนิ น การจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
บริ ห ารงานโดย “ผู้ อานวยการส านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษาประถมศึ ก ษา/มัธ ยมศึ ก ษา” โดยในจัง หวั ด
มหาสารคามประกอบด้วยเขตพื้นที่การศึกษา เป็นเขตประถมศึกษา จานวน 3 เขต และ เขตมัธยมศึกษา
จานวน 1 เขต ได้แก่
1) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 บริหารงานโดย
นางสุภารีย์ โพนเงิน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
2) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 บริหารงานโดย
นายจานงค์ สุดาเดช ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
3) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 บริหารงานโดย
นายขวัญเรือน แสบงบาล ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
4) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 บริหารงานโดย
นายทองสุข มาตย์คามี รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
โดยแต่ละเขตพื้นที่การศึกษามีการจัดการศึกษา จานวนนักเรียนและครู และจานวน
สถานศึกษา ดังต่อไปนี้
ตาราง 1.6 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในจังหวัดมหาสารคาม
ที่

กศน.
(13 อาเภอ)

1 สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 1
2 สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 2
3 สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3
4 สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 26
รวม

จานวนนักเรียน
ปฐมวัย

ประถม
(ป.1-ป.6)

ม.ต้น
(ม.1-3)

ม.ปลาย
(ม.4-6)

ปวช.
(1-3)

4,599

17,048

1,559

-

-

จานวน จานวน
ครู/ผู้สอน สถาน
รวม
ศึกษา
23,206
1,284
197

4,852

16,718

2,357

78

-

24,005

1,476

221

3,496

12,312

1,868

-

-

17,676

986

145

-

-

17,352

13,600

118

31,070

1,726

35

23,136

13,678

95,957

5,472

598

12,947

46,078

118
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2.2) “ศู น ย์ ก ารศึ ก ษาพิ เ ศษประจ าจั ง หวั ด มหาสารคาม” เป็ น หน่ ว ยงานภายใต้ สั งกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่จัด ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา
ให้ แ ก่ ค นพิ ก าร โดยความร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ทั้ ง นี้ ศู น ย์ ก ารศึ ก ษาพิ เ ศษประจ าจั ง หวั ด
มหาสารคาม ได้จัดหน่วยบริการเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัด จานวน 10 หน่วยบริการ ปัจจุบันมีนักเรียน
จ านวน 334 คน และผู้ บ ริ ห าร ครู พี่ เ ลี้ ย งเด็ ก พิ ก าร บุ ค ลากร จ านวน 71 คน บริ ห ารงานโดย
นายธวัช ขุริมนต์ ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดมหาสารคาม
ตาราง 1.7 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดมหาสารคาม
รูปแบบการรับบริการ

ไป-กลับ

ประจาแบบหมุนเวียน

หน่วยบริการ

ที่บ้าน

เจ็บป่วยเรื้อรังใน
โรงพยาบาล

จานวน
นักเรียนใน
อาเภอ

จานวน
ผู้บริหาร/ครู/พี่เลี้ยงเด็ก
พิการ/บุคลากร

1

เมืองมหาสารคาม

48

16

0

0

32

0

8

2

แกดา

23

0

0

11

12

0

4

3

กันทรวิชัย

16

0

0

3

13

0

3

4

เชียงยืน - ชื่นชม

16

0

0

3

13

0

3

5

โกสุมพิสัย - กุดรัง

68

0

0

26

42

0

10

6

บรบือ

32

0

0

13

19

0

4

7

วาปีปทุม

46

0

0

26

20

0

8

8

นาดูน

20

0

0

14

6

0

4

9

พยัคฆภูมิพสิ ัย

28

0

0

10

18

0

3

10

ยางสีสรุ าช - นาเชือก

37

0

0

11

26

0

4

334

16

0

117

201

0

71

ลาดับที่

อาเภอ

รวม
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3. สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
สถานศึกษาที่สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ
ในจังหวัดมหาสารคาม มีหน้าที่จัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยคานึงถึงคุณภาพ
และความเป็ น เลิ ศ ทางวิ ช าชี พ บริ ห ารงานโดย “ผู้ อ านวยการวิ ท ยาลั ย ” ส าหรั บ จั ง หวั ด มหาสารคาม
ประกอบด้วยสถานศึกษาอาชีวศึกษา จานวน 9 แห่ง เป็นสถานศึกษาของรัฐ จานวน 6 แห่ง และสถานศึกษา
ของเอกชน จานวน 3 แห่ง มีนักเรียน/นักศึกษา จานวน 13,001 คน และครู/ผู้สอน จานวน 456 คน จัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และ ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ดังนี้
ทั้งนี้ ในจังหวัดมหาสารคามมี “สานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม” โดยมี “ประธาน
กรรมการอาชี ว ศึ ก ษาจั ง หวั ด มหาสารคาม” เป็ น ผู้ บ ริ ห าร ซึ่ ง ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ปั จ จุ บั น คื อ นายสั ม ฤทธิ์
ภูเลี่ยมคา (ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม)
ตาราง 1.8 สถานศึกษาอาชีวศึกษา ในจังหวัดมหาสารคาม
ที่

สถานศึกษาอาชีวศึกษา

1 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

รัฐ

1,592

1,887

194

3,673

จานวน
ครูผู้สอน/
ผู้ทา
หน้าที่
สอน
153

2 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

รัฐ

1,358

1,333

163

2,854

94

3 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
มหาสารคาม
4 วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม

รัฐ

1,446

399

17

1,862

58

รัฐ

720

457

-

1,177

40

5 วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพสิ ัย

รัฐ

832

386

-

1,218

39

6 วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม

รัฐ

985

565

-

1,550

40

7 วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียแปซิฟิก

เอกชน

238

58

-

296

13

8 วิทยาลัยเทคโนโลยี
พณิชยการมหาสารคาม
9 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเชียอาคเนย์

เอกชน

188

81

-

269

14

เอกชน

102

-

-

102

5

7,461

5,166

374

13,001

456

รวม

สังกัด

จานวนนักเรียน/นักศึกษา
ปวช.
(1-3)

ปวส.
(1-2)

ป.ตรี
(ต่อเนื่อง
2 ปี)

รวม
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กระทรวงมหาดไทย
สถานศึกษาสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เป็นสถานศึกษาที่องค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (อปท.) ในพื้ น ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารสาธารณะด้ า นการศึ ก ษา ส าหรั บ จั ง หวั ด
มหาสารคาม มีสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 36 แห่ง มีนักเรียน จานวน 10,193 คน
และจานวนครู/อาจารย์/บุ คลากรทางการศึกษา/ครูอัตราจ้าง จานวน 771 คน จัดการศึกษาตั้งแต่ ระดับ
ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ดังตาราง 1.9
นอกจากนี้ จังหวัดมหาสารคามยังมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน
326 แห่ง และมีนักเรียน จานวน 12,831 คน ดังตาราง 1.10
ตาราง 1.9 สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดมหาสารคาม
ที่

สังกัด อปท.

จานวนนักเรียน

1 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
มหาสารคาม
2 เทศบาลเมือง
มหาสารคาม
3 เทศบาลตาบล
4 องค์การบริหาร
ส่วนตาบล
รวม

จานวน
จานวน
สถานศึ
กษา
ครู/ครู
อัตราจ้าง
771
20

ปฐมวัย

ประถม
(ป.1-ป.6)

ม.ต้น
(ม.1-3)

ม.ปลาย
(ม.4-6)

ปวช.
(1-3)

รวม

-

-

2,958

1,551

656

5,165

716

1,386

806

107

-

3,015

7

500

753

17

-

-

1,270

5

495

248

-

-

-

743

4

1,711

2,387

3,781

1,658

656

10,193

771

36
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ตาราง 1.10 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดมหาสารคาม
รวมเด็ก
ทั้งสิ้น

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

3,741

71

81

152

9

15

12,831

หญิง

1,765

รวม

ชาย

1,976
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24

รวม

อายุ 5 ปี

8,914

อายุ 4 ปี

หญิง

อายุ 3 ปี

4,416

รวม

326

อายุ 2 ปี

ชาย

อบต. (แห่ง)

295

เด็กเล็ก

4,498

เทศบาล. (แห่ง)

31

ศูนย์
พัฒ
นา
เด็ก
เล็ก
(แห่
ง)

326

อบจ. (แห่ง)

0

จานวน ศพด. แยกตาม
ประเภท อปท.
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กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สถาบั น การศึ ก ษาในสั ง กั ด กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม
มีภารกิจในการจัดการศึกษาระดับ อุดมศึกษา ซึ่งจังหวัดมหาสารคามมีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึ ก ษา
ที่สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ จานวน 2 แห่ง คือ
1) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บริหารงานโดย รองศาสตราจารย์ประยุกต์ ศรีวิไล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม บริหารงานโดย รองศาสตราจารย์นิรุต ถึงนาค
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ตาราง 1.11 จานวนนักศึกษา ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ของสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดมหาสารคาม
สถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (มมส.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม (มรม.)
รวม

จานวนนักศึกษา ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร
ประกาศนียบัตร
ปริญญา
ประกาศนียบัตร
ปริญญาตรี ปริญญาโท
บัณฑิต
เอก
-

165

12,524

812

188

ผู้บริหาร อาจารย์
และบุคลากร
3,825

37 -

-

39,058

1,427

620

1,125

37

165

51,582

2,239

808

4,950
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นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ยังมีสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานภายใต้การกากับ ดูแล ของทางมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(ฝ่ายประถม) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
ตาราง 1.12 จานวนนักเรียนและครู/ผู้สอน ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถมและ
ฝ่ายมัธยม) และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สถาบันอุดมศึกษา
โรงเรียนสาธิต มมส.
(ฝ่ายประถม)
โรงเรียนสาธิต มมส.
(ฝ่ายมัธยม)
โรงเรียนสาธิต มรม.
รวม

จานวนนักเรียน ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
(1) ปฐมวัย

(2) ประถมศึกษา

346

611

124
470

รวม (1-4)

ครู/ผู้สอน

957

66

1,018

1,836

82

203
1,221

962
3,755

51
199

(3) ม.ต้น

(4) ม.ปลาย

-

-

-

818

397
1,008

223
1,041
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กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
มหาวิทยาลั ย การกีฬาแห่ งชาติ (สถาบันการพลศึกษาเดิม ) เป็นหน่ว ยงานทางการศึกษาที่ สั ง กั ด
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดาเนินการจัดการศึกษาและการวิจัยด้านการกีฬา การพลศึกษา วิทยาศาสตร์
การบริหารจัดการกีฬา การประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมการกีฬา รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุน ให้มีการ
พัฒนากีฬาภูมิปัญญาไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ เพื่อประโยชน์ในการสร้างและ
พัฒ นาบุ คลากรด้ า นการกี ฬาของประเทศ ส าหรับจังหวัดมหาสารคาม มีมหาวิทยาลั ยการกี ฬ าแห่ ง ชาติ
จานวน 1 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม บริหารงานโดย “รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม” ผู้ดารงตาแหน่งปัจจุบัน คือ นายกอบกิจ ธรรมานุชิต
ตาราง 1.13 จานวนนักศึกษา ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
วิทยาเขตมหาสารคาม
จานวนนักศึกษา
ปริญญาตรี
ปี 1

ปี 2

ปี 3

ปี 4

ปี 5

ตกค้าง

รวม

88

82

84

77

146

31

508

ผู้บริหาร
อาจารย์
และ
บุคลากร
20

89

68

66

51

5

-

279

17

90

38

60

32

3

-

223

19

267

188

210

160

154

31

1,010

56

คณะ/สาขา
คณะศึกษาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
การกีฬา
คณะศิลปศาสตร์
รวม
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กระทรวงสาธารณสุข
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม เป็นสถาบันการศึกษาที่สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ผลิตบุคลากรด้านการ สืบสานพระปณิธาน
ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์และสาธารณสุขไทย
และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระมารดาแห่งการสาธารณสุขไทย สถาบันมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิต
และพัฒนาบุคลากรตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ
ทาการสอน การวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปัจจุบันวิทยาลัย
พยาบาลศรีมหาสารคาม เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์หรือประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (เทียบเท่า
ปริญญาตรี) และประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล บริหารงานโดย ดร.นิสากร วิบูลชัย รักษาราชการแทน
ในตาแหน่งผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
ตาราง 1.14 จานวนนักศึกษา ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
จานวนนักศึกษา
ปริญญาตรี
ปี 1

ปี 2

ปี 3

ปี 4

รวม

100

147

134

137

518

ผู้บริหาร
อาจารย์
และ
บุคลากร
109

100

147

134

137

518

109

หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
สมทบมหาวิทยาลัยขอนแก่น
รวม
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สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม เป็นโรงเรียนในสังกัดสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดตั้งขึ้นเพื่อ
ให้การศึกษาอบรมแก่เยาวชนชายที่เข้าไปบวชในพระพุทธศาสนา โดยใช้หลักธรรมคาสอนแห่งพระพุทธศาสนา
เป็นหลักสูตรการอบรม ปัจจุบันมีการศึกษาสงฆ์อยู่ 3 แผนก ได้แก่ แผนกธรรม แผนกบาลี และแผนกสามัญ
ศึกษา ซึง่ แผนกธรรม และแผนกบาลีนั้น เป็นการจัดการศึกษาเฉพาะด้านหลักธรรมคาสอนในพระพุทธศาสนา
ล้วน ๆ ไม่มีวิชาสามัญศึกษาเข้าไปปะปน ส่วนแผนกสามัญศึกษานั้นเป็นการจัดการศึกษาที่ผสมผสานกันทั้ง
หลักสูตรแผนกธรรม แผนกบาลี และหลักสูตรสามัญศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการเข้าด้วยกัน และได้รับการ
ยอมรับว่าเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานของคณะสงฆ์ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
จังหวัดมหาสารคาม มีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ จานวน 9 แห่ง อยู่ภายใต้การกากับ ดูแล
ส่งเสริม สนับสนุนจากสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งบริหารงานโดย นายบัญชายุทธ
นาคมุจลินท์ ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม
ตาราง 1.15 จานวนนักเรียน ครู และบุคลากร ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ในจังหวัดมหาสารคาม
โรงเรียนพระปริยัติธรรม
1. บาลีสาธิตศึกษามหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

จานวนนักเรียน ครู และบุคลากร
อาเภอ
เมือง

(1)
ม.ต้น

(2)
ม.ปลาย

รวม
(1-2)

ครู
ประจา

ครู
พิเศษ

ครูบาลี

เจ้า
หน้าที่

รวมครู/
จนท.

39

45

84

4

9

1

4

18

36

19

55

1

6

1

4

12

2. พระปริยัติธรรมสามัญศึกษา
วัดสุวรรณาวาส

กันทรวิชัย

3. วาปีคณานุสรณ์วิทยา

วาปีปทุม

73

51

124

5

4

1

2

12

4. ปทุมพิทยากร

บรบือ

45

44

89

3

6

1

2

12

5. ปัจจิมเชียงยืน

เชียงยืน

46

45

91

5

3

1

0

9

6. อุทัยทิศวิทยา

เมือง

29

21

50

4

3

1

2

10

7. หัวหนองสังฆประชาสรรค์

บรบือ

73

56

129

5

5

1

2

13

8. พระปริยัติธรรมวัดหัวดงนาค่าย พยัคฆภูมิพิสยั

44

18

62

3

1

1

1

6

9. ปริยัติธรรมทัพป่าจิกวิทยา

24

0

24

1

4

1

1

7

409

299

708

31

41

9

18

99

รวม

พยัคฆภูมิพิสยั
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การบริหารงานด้านการศึกษาในระดับจังหวัด
3. การบริหารงานด้านการศึกษาในระดับจังหวัด
คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 ได้ กาหนดทิศทางการดาเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการใน
ระดับภูมิภาคหรือจังหวัด และ ข้อ 7 ได้กาหนดให้แต่ละจังหวัดมี คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรียก
โดยย่อว่า “กศจ.” ซึ่งมีอานาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้
(1) อานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กาหนดให้เป็น
อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
(2) ก าหนดยุ ท ธศาสตร์ แนวทางการจั ด การศึ ก ษา และการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ นการจัด การศึ กษา
ทุกระดับและทุกประเภท ประสานและส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครั ว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย
(3) พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา
(4) พิจารณาและให้ความเห็นชอบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดในการดาเนินงาน
ในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
(5) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อ
คณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ 2
(6) ก ากั บ เร่ ง รั ด ติ ด ตาม และประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของส่ ว นราชการหรื อ หน่ ว ยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
(7) วางแผนการจัดการศึกษาและพิจารณาเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณให้แก่สถานศึกษา
(8) เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ 2 เพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตามข้อ 9
(9) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานตามความจาเป็นเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ กศจ.
ซึ่งอย่างน้อยต้องมีคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนา
การศึกษา โดยให้นาองค์ประกอบของ อกศจ. มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ในการเสนอและการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานตามวรรคหนึ่ง ต้องคานึงถึงวงเงิน
งบประมาณที่ได้รับ ความคุ้มค่า ความประหยัด ความรวดเร็วและไม่เป็นการเพิ่มขั้นตอนในการปฏิบัติหน้าที่
โดยไม่จาเป็น
(10) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกาหนด หรือตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ 2 มอบหมาย
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ดังนั้น คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค จึงได้มีคาสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม (กศจ.มหาสารคาม) ตามคาสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อน
การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 653/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการ
จั ง หวั ด มหาสารคาม ลงวั น ที่ 8 พฤษภาคม 2560 และ ที่ 97/2562 เรื่ อ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ซึ่งมีองค์ประกอบและอานาจหน้าที่
เป็นไปตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 ประกอบด้วย
(1) ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม
(2) ศึกษาธิการภาค 12
(3) ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม
ผู้แทนสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
(4) ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
(5) ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(6) ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
(7) ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
(8) ผู้แทนสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(9) นายวรวุฒิ นวสฤษฎ์กุล
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน
(10) รองศาสตราจารย์พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร
ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ
(11) นายสมไชย พจน์วิวัฒน์
ผู้แทนภาคประชาชน
(12) นายนที มนตริวัต
(13) นายวีระศักดิ์ สัตยธีรานนท์
(14) นายสุวรรณ นนสีดา
(15) ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
(16) รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
(17) ข้าราชการในสานักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
(18) ข้าราชการในสานักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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นอกจากนี้ คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ยังได้
แต่งตั้ง “คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม” (อกศจ.) เพื่อทาหน้าที่ช่วยเหลือหรือกลั่นกรอง
งานให้แก่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม (กศจ.มหาสารคาม) เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง
การโยกย้ า ย การด าเนิ น การทางวิ นั ย การก าหนดวิ ท ยฐานะ หรื อ การก าหนดสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ต่ า ง ๆ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามคาสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 198/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 โดยมีองค์ประกอบคณะอนุกรรมการ ดังรายนามต่อไปนี้
(1) นายพิษณุ ตุลสุข
ประธานอนุกรรมการ
(2) นายวีระศักดิ์ สัตยธีรานนท์
อนุกรรมการ
(3) นายสมไชย พจน์วิวัฒน์
อนุกรรมการ
(4) นายจานงค์ สุดาเดช
อนุกรรมการ
(5) นายขวัญเรือน แสบงบาล
อนุกรรมการ
(6) นางชนิสรา ดวงบุบผา
อนุกรรมการ
(7) นายมานิตย์ คณะโต
อนุกรรมการ
(8) นายทรงศักดิ์ ทุงจันทร์
อนุกรรมการ
(9) ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
อนุกรรมการและเลขานุการ
(10) นางอุไรรัตน์ โสภา
ผู้ช่วยเลขานุการ
(11) นายทิวากร ดวงเกตุ
ผู้ช่วยเลขานุการ
นอกจากคณะอนุ ก รรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด (อกศจ.มหาสารคาม) ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น แล้ ว
คณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวัดมหาสารคาม (กศจ.มหาสารคาม) ยั ง ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการเพื่อ
ช่วยเหลืองาน กศจ.มหาสารคาม อีก 2 คณะ ได้แก่
1) คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามด้านพัฒนาการศึกษา ตามคาสั่งคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ที่ 199/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
ด้านพัฒนาการศึกษา ลงวันที่ 25พฤษภาคม 2563
(1) นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ
ประธานอนุกรรมการ
(2) นางสุภารีย์ โพนเงิน
อนุกรรมการ
(3) นายสุวรรณ นนสีลาด
อนุกรรมการ
(4) นายประพันธ์ ขันโมรี
อนุกรรมการ
(5) นายประสิทธิ์ สีแข่ไตร
อนุกรรมการ
(6) ผศ. ว่าที่ร้อยโทณัฏฐชัย จันทชุม
อนุกรรมการ
(7) นายปริญญา สมมิตร
อนุกรรมการ
(8) นายมาศ โพธิสูงเนิน
อนุกรรมการ
(9) ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
อนุกรรมการและเลขานุการ
(10) นายกันตธี เนื่องศรี
ผู้ช่วยเลขานุการ
(11) นางวรทิพ จันทรา
ผู้ช่วยเลขานุการ
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2) คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามด้านบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ตามคาสั่ง
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ที่ 200/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
มหาสารคามด้านบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563
(1) รองศาสตราจารย์พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร
ประธานอนุกรรมการ
(2) ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม
อนุกรรมการ
(3) นางสาวนงลักษณ์ ทุงจันทร์พงศ์
อนุกรรมการ
(4) นายนิพนธ์ ยศดา
อนุกรรมการ
(5) นายสมยศ พรเพ็ง
อนุกรรมการ
(6) นายสุรัตน์ ดวงชาทม
อนุกรรมการ
(7) นายอาราม สุวรรณชัยรบ
อนุกรรมการ
(8) ร.ต.อ.นิรันดร์ ยศพล
อนุกรรมการ
(9) ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
อนุกรรมการและเลขานุการ
(10) นายอานิน สุขณะล้า
ผู้ช่วยเลขานุการ
(11) นางอรุณรัตน์ รัตนมนตรี
ผู้ช่วยเลขานุการ
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การการพัฒนาคนและผลการจัดการศึกษาในจังหวัด
4. การพัฒนาคนและผลการจัดการศึกษาในจังหวัด
4.1 การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา
การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาของประชากรในจังหวัดมหาสารคาม สามามารถพิจารณาได้จาก
สัดส่วนนักเรียนปฐมวัย (อ.1-3) ต่อประชากรกลุ่มอายุ 3-5 ปี จังหวัดมหาสารคาม ประชากรกลุ่มอายุ 6-11 ปี
ที่ได้เข้าเรี ย นระดับประถมศึกษา จังหวัดมหาสารคาม ประชากรกลุ่ มอายุ 12-14 ปี ที่ได้เข้าเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า จังหวัดมหาสารคาม สัดส่วนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
(15-17 ปี ) ต่ อ ประชากรกลุ่ ม อายุ 15-17 ปี จั ง หวั ด มหาสารคาม และปี ก ารศึ ก ษาเฉลี่ ยของประชากร
วัยแรงงาน (15-59 ปี) จังหวัดมหาสารคาม สามารถพิจารณาได้ดังนี้
ตาราง 1.16 สรุปตัวชี้วัดการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาของประชากรในจังหวัดมหาสารคาม
พ.ศ. 2560-2562
มิติการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา
1. สัดส่วนนักเรียนปฐมวัย (อ.1-3)
ต่อประชากรกลุ่มอายุ 3-5 ปี จังหวัดมหาสารคาม
2. ประชากรกลุม่ อายุ 6-11 ปี ที่ได้เข้าเรียนระดับ
ประถมศึกษา จังหวัดมหาสารคาม
3. ประชากรกลุม่ อายุ 12-14 ปี ที่ได้เข้าเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า จังหวัดมหาสารคาม
4. สัดส่วนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
เทียบเท่า (15-17 ปี) ต่อประชากรกลุ่มอายุ 15-17 ปี
จังหวัดมหาสารคาม
5. ปีการศึกษาเฉลีย่ ของประชากรวัยแรงงาน (15-59
ปี) จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

พ.ศ.
2562**

99.57

99.22

84.75

เป้าหมายตามแผน
การศึกษาแห่งชาติ
(ปี 2560-2564)
90

91.67

91.08

91.93

100

93.48

93.14

93.29

100

80.91

80.90

78.76

80

9.05

9.07

-

10.15

หมายเหตุ**
- ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 และนักศึกษา ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562
- ข้อมูลประชากร ณ เดือน ธันวาคม 2562
4.2 ความเท่าเทียมทางการศึกษา
การจัดการศึกษาภายในจังหวัดเพื่อให้ผู้ เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้า ถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพ เป็นการประกันโอกาสการเข้ารับบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่
ผู้ เรี ย นในทุกพื้น ที่ ครอบคลุ มผู้ ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ มีแนวทางการดาเนิน งานประการหนึ่ง คือ
การส่ งเสริ มการจั ดการศึ กษาแบบเรี ย นรวม (Inclusive Education) ให้ มากขึ้น ซึ่งในปีการศึกษา 2562
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จังหวัดมหาสารคาม มีสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีนักเรียนเรียนรวม
ภาคเรียนที่ 1 จานวน 541 แห่ง และภาคเรียนที่ 2 จานวน 545 แห่ง มีนักเรียนพิการเรียนรวมในภาคเรียน
ที่ 1 จานวน 9,768 คน และภาคเรียนที่ 2 จานวน 10,027 คน ดังตาราง 1.17
นอกจากนี้ ศู น ย์ ก ารศึ ก ษาพิ เ ศษประจ าจั ง หวั ด มหาสารคาม มี จ านวนนั ก เรี ย นพิ ก ารที่ รั บ จริ ง
ในปีการศึกษา 2562 จานวนทั้งสิ้น 347 คน ดังตาราง 1.18
ตาราง 1.17 จานวนนักเรียนพิการเรียนรวม จังหวัดมหาสารคาม จาแนกตามประเภทความพิการ
ปีการศึกษา 2562

จานวนโรงเรียน
จานวนนักเรียน
ทั้งหมด
ประเภทความพิการ
1 บกพร่องทางการ
เห็น
2 บกพร่องทางการ
ได้ยิน
3 บกพร่องทาง
สติปัญญา
4 บกพร่องทาง
ร่างกายหรือสุขภาพ
5 บกพร่องทางการ
เรียนรู้
6 บกพร่องทางการ
พูดและภาษา
7 บกพร่องทาง
พฤติกรรมหรืออารมณ์
8 ออทิสติก
9 ความพิการซ้อน

รวม

สพม. เขต 26

สพป.มค.3

สพป.มค.2

รวม

สพป.มค.1

ภาคเรียนที่ 2

สพม. เขต 26

สพป.มค.3

สพป.มค.2

สพป.มค.1

ภาคเรียนที่ 1

176

196

137

32

541

176

197

139

33

545

3,656

2,267

2,383

1,462

9,768

3,831

2,427

2,556

1,213

10,027

9

12

4

29

54

9

12

2

29

52

6

6

2

2

16

6

6

2

2

16

49

43

24

8

124

45

47

28

6

126

21

33

21

34

109

20

36

24

35

115

3,436

1,900

2,224

1,327

8,887

3,617

2,040

2,383

1,099

9,139

4

15

9

13

41

3

15

7

3

28

30

37

4

41

112

28

31

5

32

96

30
71

19
202

12
83

1
7

62
363

32
71

19
221

11
94

1
6

63
392

หมายเหตุ ภาคเรียนที่ 1 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 และภาคเรียนที่ 2 ข้อมูล ณ วันที่ 10
พฤศจิกายน 2562
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ตาราง 1.18 จานวนนักเรียนพิการรับจริง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดมหาสารคาม
จาแนกตามประเภท ความพิการ ปีการศึกษา 2562
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัด
มหาสารคาม
347

จานวนนักเรียนทั้งหมด
ประเภทความพิการ
1. บกพร่องทางการเห็น
2. บกพร่องทางการได้ยิน
3. บกพร่องทางสติปัญญา
4. บกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ
5. บกพร่องทางการเรียนรู้
6. บกพร่องทางการพูดและภาษา
7. บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์
8. ออทิสติก
9. ความพิการซ้อน

4
9
111
56
1
28
138

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562
4.3 คุณภาพคนและคุณภาพการศึกษา
การวั ด คุ ณ ภาพการศึ ก ษาพิ จ ารณาได้ จ ากมิ ติ ด้ า นต่ า ง ๆ ดั ง นี้ สั ด ส่ ว นเด็ ก ที่ มี พั ฒ นาการสมวั ย
คะแนนเฉลี่ยสติปัญญา (IQ) เด็กนักเรียนไทย ชั้น ป.1 ร้อยละของเด็กนักเรียนที่มีคะแนน EQ ไม่ต่ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน อั ต ราการอ่ า นของคนไทยอายุ 6 ปี ขึ้ น ไป และผลการทดสอบทางการศึ ก ษา ส าหรั บ จั ง หวั ด
มหาสารคาม สามารถพิจารณารายละเอียดได้ดังนี้
4.3.1 สัดส่วนเด็กที่มีพัฒนาการสมวัย จังหวัดมหาสารคาม
ตาราง 1.19 สัดส่วนเด็กที่มีพัฒนาการสมวัย จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2559-2562
ปี 2559 (ร้อยละ)

ปี 2560 (ร้อยละ)

ปี 2561 (ร้อยละ)

ปี 2562 (ร้อยละ)

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง
91.80
95.76
97.72
98.94
เพิ่ม
หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 97.47 (ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข)
ที่มา : โครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงและจัดทาแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาใน
ระดับพื้นที่ (กระทรวงมหาดไทย) และกระทรวงสาธารณสุข
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4.3.2 คะแนนเฉลี่ยสติปัญญา (IQ) เด็กนักเรียนไทย ชั้น ป.1 จังหวัดมหาสารคาม
ตาราง 1.20 คะแนนเฉลี่ยสติปัญญา (IQ) เด็กนักเรียนไทย ชั้น ป.1 จังหวัดมหาสารคาม
พ.ศ. 2554-2561
ปี 2553 (ร้อยละ) ปี 2554 (ร้อยละ) ปี 2559 (ร้อยละ) ปี 2561 (ร้อยละ) อัตราการเปลี่ยนแปลง
n/a
95.95
95.09
82.54
ลดลง
หมายเหตุ ปี 2561 เป็นข้อมูลการสารวจโดยสานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
ที่มา : โครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงและจัดทาแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาใน
ระดับพื้นที่ (กระทรวงมหาดไทย) และสานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2561
4.3.3 ร้อยละของเด็กนักเรียนที่มีคะแนน EQ ไม่ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน จังหวัดมหาสารคาม
ตาราง 1.21 ร้อยละของเด็กนักเรียนที่มีคะแนน EQ ไม่ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน จังหวัดมหาสารคาม
พ.ศ. 2560-2561
ปี 2559 (ร้อยละ)
ปี 2560 (ร้อยละ)
ปี 2561 (ร้อยละ)
อัตราการเปลี่ยนแปลง
n/a
79.06
84.81
เพิ่ม
หมายเหตุ ปี 2561 ค่าเฉลี่ยระดับประเทศอยู่ที่ร้อยละ 82.14
ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข
4.3.4 อัตราการอ่านของคนไทยอายุ 6 ปีขึ้นไป จังหวัดมหาสารคาม
ตาราง 1.22 อัตราการอ่านของคนไทยอายุ 6 ปีขึ้นไป จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2556-2558
ปี 2555 (ร้อยละ)
ปี 2556 (ร้อยละ)
ปี 2558 (ร้อยละ)
อัตราการเปลี่ยนแปลง
n/a
89.3
91.3
เพิ่ม
หมายเหตุ – ปี 2558 มหาสารคามอยู่ลาดับที่ 1 ของประเทศ
- ค่าเฉลี่ยระดับประเทศอยู่ที่ร้อยละ 74.9 สูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 91.3
ต่าสุดอยู่ที่ร้อยละ 41.4
ที่มา : โครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงและจัดทาแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาใน
ระดับพื้นที่ (กระทรวงมหาดไทย)
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4.3.5 ผลการทดสอบทางการศึกษา
(1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(Ordinary National Educational Test : O-NET)
การทดสอบ O-NET เป็ น การทดสอบนั ก เรีย นระดั บประถมศึ ก ษาปีที่ 6 มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ใน 5 วิชา ได้แก่ วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาภาษาอังกฤษ
วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งผลการทดสอบ O-NET ในจังหวัดมหาสารคาม ปรากฏดัง แผนภาพ
ต่อไปนี้
ตาราง 1.23 ผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนระดับชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 เปรียบเทียบระดับประเทศ
และระดับจังหวัด ปีการศึกษา พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562
ค่าเฉลี่ยร้อยละผลการ
ทดสอบ O-NET
1. นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6
- ภาษาไทย

พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ประเทศ จังหวัด ประเทศ จังหวัด ประเทศ จังหวัด

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง

46.58

45.56

55.9

56.17

49.07

48.95

- คณิตศาสตร์
- วิทยาศาสตร์
- ภาษาอังกฤษ
2. นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3
- ภาษาไทย
- คณิตศาสตร์
- วิทยาศาสตร์
- ภาษาอังกฤษ
2. นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6
- ภาษาไทย
- คณิตศาสตร์
- วิทยาศาสตร์
- ภาษาอังกฤษ
- สังคมศึกษา

37.12
39.12
36.34

35.83
38.40
33.02

37.5
39.93
39.24

36.43
39. 63
36.04

32.90
33.55
34.42

34.77
32.06
31.01

48.29
26.30
32.28
30.45

47.38
25.35
31.87
29.11

54.42
30.04
36.10
29.45

54.31
29.50
36.16
28.11

55.14
26.73
30.07
33.25

55.20
26.15
29.95
31.35

- เพิ่มขึ้นจากปี 61
- ลดลงจากปี 61
- ลดลงจากปี 61
- เพิ่มขึ้นจากปี 61
ระดับจังหวัด

49.25
24.53
29.37
28.31
34.70

47.39
21.85
27.71
24.85
33.41

47.31
30.72
30.51
31.41
35.16

44.83
27.25
29.07
27.75
33.97

42.21
25.41
29.20
29.20
35.70

40.48
22.55
28.12
26.53
34.70

- ลดลงจากปี 61
- ลดลงจากปี 61
- ลดลงจากปี 61
- ลดลงจากปี 61
- เพิ่มขึ้นจากปี 61

ระดับจังหวัด
- ลดลงจากปี 61
- ลดลงจากปี 61
- ลดลงจากปี 61
- ลดลงจากปี 61
ระดับจังหวัด

ที่มา : ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สานักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2562
4.3.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติทางดานอาชีวศึกษา
(Vocational National Education Test : V-NET)
การทดสอบ V-NET เป็นการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติทางดานอาชีวศึกษา เปนการทดสอบ
วัดความรูมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาหรับนักศึกษา
อาชีวศึกษา ที่จะจบระดับชั้น ปวช.3 รวมถึงการทดสอบในระดับ ปวส. 2
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(1) ค่าเฉลี่ยคะแนน V-NET : อาชีวศึกษา ระดับ ปวช.
ตาราง 1.24 ค่าเฉลี่ยคะแนน V-NET อาชีวศึกษา ระดับ ปวช.3 จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2558-2562

1 ทักษะภาษาและการสื่อสาร

ค่าเฉลี่ยร้อยละ ผลการทดสอบ V-NET (ปวช.3)
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
2558
2559
2560
2561
2562
37.42
32.66
39.28
40.21
38.08

2 ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา

32.91

29.11

29.16

29.89

34.13

3 ทักษะทางสังคมและการดารงชีวิต

56.13

46.66

53.27

50.47

51.71

4 ทักษะการจัดการงานอาชีพ

43.79

38.32

38.80

41.31

43.85

ที่

วิชา

ที่มา : ข้อมูลจากกลุ่มงานสารสนเทศ กลุ่มนโยบายและแผน สานักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
(2) ค่าเฉลี่ยคะแนน V-NET : อาชีวศึกษา ระดับ ปวส.
ตาราง 1.25 ค่าเฉลี่ยคะแนน V-NET อาชีวศึกษา ระดับ ปวส.2 จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2558-2562

1 ทักษะภาษาและการสื่อสาร

ค่าเฉลี่ยร้อยละ ผลการทดสอบ V-NET (ปวส.2)
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
2558
2559
2560
2561
2562
37.63
31.94
33.92
38.45
40.14

2 ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา

28.02

31.92

28.83

29.41

31.73

3 ทักษะทางสังคมและการดารงชีวิต

57.79

47.26

48.44

51.65

51.96

4 ทักษะการจัดการงานอาชีพ

38.86

34.33

32.29

35.19

35.83

องค์ประกอบ/เนื้อหาหลัก

ที่มา : ข้อมูลจากกลุ่มงานสารสนเทศ กลุ่มนโยบายและแผน สานักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
4.3.3 การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ด้านพระพุทธศาสนา
(Buddhism National Education Test : B-NET)
การทดสอบทางการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ด้ า นพระพุ ท ธศาสนา หรื อ B-NET เป็ น การทดสอบด้ า น
พระพุ ท ธศาสนาของโรงเรี ย นพระปริ ยั ติ ธ รรม ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 และระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6
จานวน 4 วิชา คือ บาลี ธรรม พุทธประวัติ และวินัย
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(1) ผลการทดสอบ B-NET : โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ตาราง 1.26 ผลการทดสอบ B-NET โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ชั้น ม. 3 พ.ศ. 2558-2562
ระดับจังหวัดมหาสารคาม
ชื่อวิชา

คะแนนเฉลี่ย B-NET ม. 3
จังหวัด 2558
30.57

จังหวัด 2559
33.44

จังหวัด 2560
31.13

จังหวัด 2561
31.68

จังหวัด 2562
31.54

ธรรม

39.98

35.23

34.42

36.80

42.35

พุทธประวัติ

35.14

30.45

32.20

32.47

33.63

วินัย

32.12

34.83

34.04

36.59

32.37

ภาษาบาลี

ที่มา : ข้อมูลจากกลุ่มงานสารสนเทศ กลุ่มนโยบายและแผน สานักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
(2) ผลการทดสอบ B-NET : โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ตาราง 1.27 ผลการทดสอบ B-NET โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ชั้น ม. 6 พ.ศ. 2558-2562
ระดับจังหวัดมหาสารคาม
ชื่อวิชา

คะแนนเฉลี่ย B-NET ม. 6
จังหวัด 2558
31.14

จังหวัด 2559
26.77

จังหวัด 2560
29.41

จังหวัด 2561
29.22

จังหวัด 2562
27.75

ธรรม

26.00

27.43

31.56

33.16

31.63

พุทธประวัติ

34.73

31.45

32.72

36.57

33.49

วินัย

29.82

27.50

30.18

35.58

28.95

ภาษาบาลี

ที่มา : ข้อมูลจากกลุ่มงานสารสนเทศ กลุ่มนโยบายและแผน สานักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
4.3.4 ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ของ กศน.
(Non-formal National Education Test : N-NET)
การทดสอบทางการศึก ษาแห่ งชาติ ของ กศน. หรือ N-NET เป็นการทดสอบการศึก ษาในสั ง กั ด
สานักงาน กศน. ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 5 วิชา
ได้ แ ก่ ความรู้ พื้ น ฐาน การพั ฒ นาสั ง คม ทั ก ษะการเรี ย นรู้ การประกอบอาชี พ ทั ก ษะการด าเนิ น ชี วิ ต
ซึง่ ดาเนินการทดสอบปีการศึกษาละ 2 ครั้ง
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(1) ผลการทดสอบ N-NET สังกัด กศน. และเรือนจา : ระดับประถมศึกษา
ตาราง 1.28 ผลการทดสอบ N-NET สังกัด กศน. และเรือนจา ระดับประถมศึกษา จังหวัดมหาสารคาม
พ.ศ. 2558-2562
2558
เนื้อหา
สาระทักษะการเรียนรู้
สาระความรู้พื้นฐาน
สาระการประกอบอาชีพ
สาระทักษะการดาเนินชีวิต
สาระการพัฒนาสังคม

2559

2560

จว.
จว.
จว.
จว.
จว.
จว.
(รอบ 1) (รอบ 2) (รอบ 1) (รอบ 2) (รอบ 1) (รอบ 2)
40.71
44.53
42.72
41.18
42.33
52.22
37.64
34.25
41.56
46.99
33.94
48.35
41.95
46.00
51.91
39.12
43.17
55.48
48.58
58.93
58.64
63.14
53.33
68.89
43.33
49.73
52.22
55.48
45.83
69.37

2561
จว.
(รอบ 1)
42.31
45.11
46.09
47.82
48.59

จว.
(รอบ 2)
49.05
40.87
43.85
55.63
49.82

2562
จว.
(รอบ 1)
57.26
42.6
53.08
58.8
58.63

จว.
(รอบ 2)
50.62
44.79
52.34
54.74
54.17

ที่มา : ข้อมูลจากกลุ่มงานสารสนเทศ กลุ่มนโยบายและแผน สานักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
(2) ผลการทดสอบ N-NET สังกัด กศน. และเรือนจา : ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ตาราง 1.29 ผลการทดสอบ N-NET สังกัด กศน. และเรือนจา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดมหาสารคาม
พ.ศ. 2558-2562
2558
เนื้อหา
สาระทักษะการเรียนรู้
สาระความรู้พื้นฐาน
สาระการประกอบอาชีพ
สาระทักษะการดาเนินชีวิต
สาระการพัฒนาสังคม

2559

2560

จว.
จว.
จว.
จว.
จว.
จว.
(รอบ 1) (รอบ 2) (รอบ 1) (รอบ 2) (รอบ 1) (รอบ 2)
41.85
41.74
38.59
37.95
33.95
34.72
32.35
33.98
32.51
33.76
29.69
29.41
40.93
34.55
37.84
40.96
40.83
37.32
41.21
43.10
41.30
43.75
39.97
43.47
39.58
38.01
35.23
35.34
35.00
35.48

2561
จว.
(รอบ 1)
33.95
32.38
41.97
43.00
34.58

จว.
(รอบ 2)
42.16
31.31
37.17
42.54
36.88

2562
จว.
(รอบ 1)
35.7
33.42
33.49
39.32
30.19

จว.
(รอบ 2)
32.46
33.2
36.26
36.32
35.99

ที่มา : ข้อมูลจากกลุ่มงานสารสนเทศ กลุ่มนโยบายและแผน สานักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
(3) ผลการทดสอบ N-NET สังกัด กศน. และเรือนจา : ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ตาราง 1.30 ผลการทดสอบ N-NET สังกัด กศน. และเรือนจา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดมหาสารคาม
พ.ศ. 2558-2562
เนื้อหา
สาระทักษะการเรียนรู้
สาระความรู้พื้นฐาน
สาระการประกอบอาชีพ
สาระทักษะการดาเนินชีวิต
สาระการพัฒนาสังคม

2558

2559

2560

จว.
จว.
จว.
จว.
จว.
จว.
(รอบ 1) (รอบ 2) (รอบ 1) (รอบ 2) (รอบ 1) (รอบ 2)
34.55
33.12
42.13
35.66
31.75
31.53
28.89
28.21
29.07
32.11
27.43
26.36
32.36
33.27
26.62
24.63
32.07
34.99
40.93
40.52
36.45
31.98
35.09
35.11
29.71
26.20
33.98
32.22
26.95
22.18

2561
จว.
(รอบ 1)
33.86
25.78
39.08
35.40
28.79

จว.
(รอบ 2)
40.70
27.13
35.01
36.86
28.12

2562
จว.
(รอบ 1)
35.44
27.58
33.72
30.17
30.44

ที่มา : ข้อมูลจากกลุ่มงานสารสนเทศ กลุ่มนโยบายและแผน สานักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

จว.
(รอบ 2)
36.53
27.63
26.98
31.23
29.16
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4.4 ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
1) สัดส่วนผู้เรียนเอกชนสูงขึ้นเมื่อเทียบกับรัฐ
ตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 มีตัวชี้วัดหนึ่งที่กาหนดไว้ คือ
สัดส่วนผู้เรียนเอกชนสูงขึ้นเมื่อเทียบกับรัฐ มีค่าเป้าหมายในช่วงปี พ.ศ. 2560-2564 คือ 25:75 (เอกชน : รัฐ)
โดยให้จาแนกตามระดับการศึกษา ซึ่งจังหวัดมหาสารคาม ปีการศึกษา พ.ศ. 2560-2562 มีสัดส่วนผู้เรียนใน
สถานศึกษาเอกชน : จานวนผู้เรียนในสถานศึกษาของรัฐ จาแนกตามระดับการศึกษา ดังตารางต่อไปนี้
ตาราง 1.31 จานวนสัดส่วนของนักเรียน/นักศึกษาในสถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชน
ปีการศึกษา 2560 - 2562
ระดับชั้น

สัดส่วน พ.ศ.2560
เอกชน : รัฐบาล
0 : 100
:
20.35 : 79.65
12.06 : 87.94
3.93 : 96.07
2.85 : 97.15
4.56 : 95.44
1.30 : 98.70
0 : 100
0 : 100
0 : 100
0 : 100
0 : 100

สัดส่วน พ.ศ.2561 สัดส่วน พ.ศ.2562
เอกชน : รัฐบาล เอกชน : รัฐบาล
0
: 100
0
: 100
7.13 : 92.87
0
: 100
14.71 : 85.29 16.99 : 83.01
11.91 : 88.09 11.89 : 88.11
4.02 : 95.98 3.77 : 96.23
2.35 : 97.65 2.54 : 97.46
5.52 : 94.48 6.41 : 93.59
1.42 : 98.58 2.69 : 97.31
0
: 100
0
: 100
0
: 100
0
: 100
0
: 100
0
: 100
0
: 100
0
: 100
0
: 100
0
: 100

การศึกษาพิเศษ
เด็กเล็ก 2 ขวบ
ก่อนประถมศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปวช.
ปวส.
ประกาศนียบัตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวมทั้งสิ้น
ที่มา : ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สานักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ปี 2560-2562

จากตาราง พบว่า การเปรียบเทียบสัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาเอกชน : จานวนผู้เรียนในสถานศึกษา
ของรัฐ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ.2561 จาแนกตามระดับการศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม มีผู้เรียนเอกชนลดลง
เมื่อเทียบกับรัฐ ในระดับประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย และ
เพิ่มขึ้นเล็กน้อยในระดับปวช. และ ปวส. และใน พ.ศ. 2562 ผู้เรียนเอกชนเพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2561 ในระดับ
ก่อนประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับ ปวช. และระดับ ปวส.
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2) อัตราการออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานลดลง
การออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งสารวจโดยสานักงาน
สถิติจังหวัดมหาสารคาม เป็นดังนี้

ตาราง 1.32 ข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน จังหวัดมหาสารคาม ปีการศึกษา 2559-2561
จาแนกตามสาเหตุ
จานวนนักเรียนออกกลางคัน
มหาสารคาม
พ.ศ.2559*
พ.ศ.2560**
พ.ศ.2561**
- ฐานะยากจน
106
1
16
- มีปัญหาครอบครัว
26
20
- สมรส
1
10
1
- มีปัญหาในการปรับตัว
6
1
10
- ต้องคดี/ถูกจับ
1
- เจ็บป่วย อุบัติเหตุ
1
1
- อพยพตามครอบครัว
8
34
11
- หาเลี้ยงครอบครัว
3
2
- กรณีอื่น ๆ
22
39
รวม
54
180
86
ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม
หมายเหตุ
* นักเรียนสังกัด สพฐ. สช. และ อปท.
** นักเรียนสังกัด สพฐ. สช. และ สกอ.
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4.5 ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันบริบทที่เปลี่ยนแปลง
1) สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้น เมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา
ในปี พ.ศ. 2562 จังหวัดมหาสารคาม มีสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาระดับ ปวช. : ผู้เรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ ในสัดส่วน 32.28 : 67.79 ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2561 คือ 31.13 : 68.87
พิจารณาได้ตามตารางดังต่อไปนี้
ตาราง 1.33 สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาระดับ ปวช. : ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ
จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2561 – 2562
จานวนนักเรียน ปวช.
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562

8,184
8,235

จานวนนักเรียน ม.ปลาย
18,108
17,296

ปวช.
31.13
32.28

สัดส่วน
:
:
:

ม.ปลาย
68.87
67.79

ที่มา : ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สานักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ปี 2561-2562
2) ร้อยละของประชากรวัยแรงงาน (15 – 59 ปี) ที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่าขึ้นไป เพิ่มขึ้น
ในปี พ.ศ. 2562 จั งหวัดมหาสารคาม มีจานวนประชากรวัย แรงงาน (อายุ 15 – 59 ปี) ทั้งสิ้ น
680,542 คน และมีจานวนประชากรวัยแรงงาน (อายุ 15 – 59 ปี) ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่าขึ้นไป จานวน 193,618 คน ดังนั้น ร้อยละของประชากรวัยแรงงาน (15 – 59 ปี) ที่มีการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในปี พ.ศ. 2562 คิดเป็นร้อยละ 28.45 ซึ่งยังไม่บรรลุตาม
ค่าเป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ที่ตั้งเป้าในห้วงปี พ.ศ. 2560-2564 ไว้ร้อยละ 60

ส่วนที่ 2
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดมหาสารคาม
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัดมหาสารคาม มีวัตถุประสงค์เพื่อกาหนดทิศทาง
การศึกษาภายในจังหวัด ให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายและ
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายและยุทธศาสตร์ระดับต่าง ๆ รวมถึง บริบทและการพัฒนาของ
จั ง หวั ด มหาสารคาม โดยมี เ ป้ า หมายการพั ฒ นาคนในจั ง หวั ด รวมถึ ง เด็ ก และเยาวชนให้ “เก่ ง ดี
มี สุ ข และมี คุ ณ ภาพ” จึ ง ได้ ก าหนด วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ เป้ า ประสงค์ ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ตั ว ชี้ วั ด และ
ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 – 2565) จังหวัดมหาสารคาม
ดังต่อไปนี้
วิสัยทัศน์
“มหาสารคาม เมืองแห่งการศึกษา เรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติมุ่งสู่สากล”

พันธกิจ
1) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต อย่างทั่วถึง เท่าเทียม
และเป็นธรรม
2) ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
3) ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
4) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ
5) ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานทางการศึกษา บริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลัก
ธรรมาภิบาล
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ประเด็นยุทธศาสตร์
1) สร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2) เสริมสร้างสุขภาวะที่ดี คุณธรรม จริยธรรม ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3) พัฒนาผู้เรียนให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ มุ่งสู่สากล
4) ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน วิชาชีพ
5) พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์
1) ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม
2) ผู้เรียนทุกคนมีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
3) ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ มีทักษะอาชีพตามความ
เหมาะสม ของแต่ละระดับการศึกษา และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 มุ่งสู่สากล
4) ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ
5) หน่วยงานทางการศึกษาทุกแห่ง มีการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
สาหรับ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ สามารถพิจารณาได้จากตารางต่อไปนี้

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัดมหาสารคาม

วิสัยทัศน์ “มหาสารคาม เมืองแห่งการศึกษา เรียนรู้ตลอดชีวิต
ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติมุ่งสู่สากล”
พันธกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์

1.ส่งเสริม สนับสนุน 1. สร้างโอกาสทาง
ให้ผู้เรียนได้รับ
การศึกษาและการเรียนรู้
การศึกษาและการ ตลอดชีวิต
เรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างทั่วถึง เท่า
เทียม และเป็นธรรม

เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนทุกคน
ได้รับการศึกษา
เรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างทั่วถึง เท่า
เทียม และเป็น
ธรรม

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
1. ร้อยละของประชากรอายุก่อน 3 ปี ใน
จังหวัด ได้รบั การพัฒนาทุกด้าน
2. ร้อยละของประชากรอายุ 3-5 ปี ในจังหวัด
ได้เข้าเรียนในระดับปฐมวัย

ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์
2562 2563 2564 2565
70
80
90 100 1. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัย มี
ทักษะ ความรู้ความสามารถ และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตาม
90
95 100 100 ศักยภาพในแต่ละช่วงวัย

3. ร้อยละของประชากรอายุ 6 - 11 ปี ใน
จังหวัด ได้เข้าเรียนระดับประถมศึกษา

100

100

100

100

4. ร้อยละของประชากรอายุ 12 - 14 ปี ใน
จังหวัด ได้เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
หรือเทียบเท่า

100

100

100

100

2. ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทาง
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่
ผู้เรียนทุกพื้นที่ ครอบคลุมถึงคนพิการ
ด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการพิเศษ
3. จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา
4. ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและ
การจัดการศึกษาที่หลากหลาย เข้าถึงแหล่ง
เรียนรู้ทสี่ อดคล้องกับความสนใจและวิถี
ชีวิตของผู้เรียนทุกกลุม่ เป้าหมาย

80

85

90

95

6. ปีการศึกษาเฉลีย่ ของประชากรวัยแรงงาน
อายุ 15 – 59 ปี ในจังหวัดเพิ่มขึ้น

10.0

10.3

10.5

7. ร้อยละของแรงงานขอเทียบโอนความรู้/
ประสบการณ์ เพื่อยกระดับคุณวุฒิการศึกษา
เพิ่มขึ้น

5

10

15

10.7 5. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ
ตาราเรียน และสื่อการเรียนรูต้ ่าง ๆ ให้มี
คุณภาพ มาตรฐาน สอดคล้องกับ
20 ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม ภูมิปัญญาของ
ท้องถิน่ และประชาชนสามารถเข้าถึง

30

5. ร้อยละของประชากรอายุ 15 -17 ปี ใน
จังหวัด ได้เข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่า

วิสัยทัศน์ “มหาสารคาม เมืองแห่งการศึกษา เรียนรู้ตลอดชีวิต
ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติมุ่งสู่สากล”
พันธกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์
1. สร้างโอกาสทาง
การศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต (ต่อ)

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
8. ร้อยละของผู้เรียนพิการที่ขึ้นทะเบียนคน
พิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการ
ทางการศึกษา

ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์
2562 2563 2564 2565
100 100 100 100 แหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จากัดเวลาและ
สถานที่

9. ร้อยละของผูผ้ ่านการฝึกอบรม/พัฒนาทักษะ
อาชีพระยะสั้นสามารถนาความรู้ไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพหรือพัฒนางานได้

50

50

60

60

6. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเครือข่าย
เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อการศึกษาและการ
บริหารจัดการศึกษาที่ทันสมัย

10. ร้อยละของแหล่งเรียนรู้ทไี่ ด้รบั การพัฒนา
ให้สามารถจัดบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ

20

30

40

50

11. ร้อยละของแหล่งเรียนรู้ที่เป็นการสืบสาน
วัฒนธรรม ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น การกีฬา และการ
ท่องเที่ยวของจังหวัด

10

20

30

40

7. พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางทาง
การศึกษาของจังหวัด ระบบการรายงานผล
ของฐานข้อมูล โดยเชื่อมโยงข้อมูล
การศึกษา
ทุกระดับ ทุกประเภท ให้เป็นเอกภาพและ
เป็นปัจจุบัน

12. ร้อยละของแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุด
พิพิธภัณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน
สถานประกอบการ สถาบันศาสนา มูลนิธิ
สถาบัน และองค์กรต่าง ๆ

5

10

15

15

8. ให้การสนับสนุนด้านทรัพยากรพื้นฐาน/
อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียน
อย่างเพียงพอ ทั่วถึง และเหมาะสมกับการ
แสวงหาความรูด้ ้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง

13. ร้อยละของผู้รับบริการจากแหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชนเทียบกับเป้าหมาย

10

20

30

40

9. ส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมและ

14. ร้อยละของผู้สูงวัยทีไ่ ด้รับบริการการศึกษา
เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวติ

10

การสร้างเครือข่าย เพื่อสร้างโอกาสทาง
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
20

30

40

31

วิสัยทัศน์ “มหาสารคาม เมืองแห่งการศึกษา เรียนรู้ตลอดชีวิต
ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติมุ่งสู่สากล”
พันธกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์
1. สร้างโอกาสทาง
การศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต (ต่อ)

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
15. ร้อยละของผู้เรียนในสถานศึกษาที่มีการ
จัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยระบบ DLIT
DLTV ETV มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย
สูงขึ้น
16. ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รบั บริการ
อินเทอร์เน็ตความเร็วไม่ตากว่
่ า 30 Mbps

ค่าเป้าหมาย
2562 2563 2564 2565
80
80
80
80

30
30
30
30
Mbps Mbps Mbps Mbps

17. มีระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาของ
จังหวัดที่ทนั สมัย/เป็นปัจจุบัน

มี

มี

มี

มี

18. จานวนรายการประเภทสื่อที่ผา่ นการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพจากหน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ
เผยแพร่ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทลั
จาแนกตามระดับและประเภทการศึกษา

20

30

40

50

19. จานวนระบบคลังข้อมูลเกี่ยวกับสื่อ และ
นวัตกรรมการเรียนรู้ทมี่ ีคุณภาพมาตรฐาน
สามารถให้บริการคนทุกช่วงวัยและใช้ประโยชน์
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานได้

5

10

15

20

20. ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานที่ออกกลางคัน

20

15

10

5

10:90

15: 85 20 : 80

25:75
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21. สัดส่วนผูเ้ รียนเอกชนสูงขึ้นเมือ่ เทียบกับรัฐ

กลยุทธ์

วิสัยทัศน์ “มหาสารคาม เมืองแห่งการศึกษา เรียนรู้ตลอดชีวิต
ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติมุ่งสู่สากล”
พันธกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

2. ส่งเสริม
สนับสนุนผู้เรียนให้
มีสุขภาวะ
ที่ดี มีคุณธรรม
จริยธรรม มี
ภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลง

2) เสริมสร้างสุขภาวะที่ดี
คุณธรรม จริยธรรม
ภายใต้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

2. ส่งเสริม
สนับสนุนผู้เรียน
ให้มสี ุขภาวะที่ดี
มีคุณธรรม
จริยธรรม
มีภูมิคุ้มกันต่อ
การเปลี่ยนแปลง

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
1. ร้อยละคะแนนเฉลีย่ ของผู้เรียนที่มีคุณธรรม
จริยธรรมเพิ่มขึ้น
2. ร้อยละคะแนนเฉลีย่ ของผู้เรียนทุกระดับ
การศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก
เพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์
2562 2563 2564 2565
60
70
80
90 1. ส่งเสริม สนับสนุนการน้อมนา
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา
พระราชปณิธาน พระราชกระแสด้าน
60
70
80
90 การศึกษา และโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริที่เกี่ยวกับการศึกษา

3. ร้อยละของโครงการอบรม กิจกรรม
การพัฒนาผู้เรียนด้านลูกเสือ เนตรนารี
ยุวกาชาด

100

100

100

100

4. ร้อยละของหน่วยงาน/สถานศึกษาที่จัด
หลักสูตร กิจกรรม เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึ้น

100

100

100

100

5. ร้อยละหน่วยงาน/สถานศึกษาที่จัดหลักสูตร
กิจกรรม เกีย่ วกับการสร้างความมัน่ คงของ
สถาบันหลักของชาติ ความปรองดองสมานฉันท์
และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

100

3. สร้างจิตสานึกด้านคุณธรรมจริยธรรม
ความเป็นพลเมืองและพลโลก

100

100

100

100

100

100

100

4. ส่งเสริม สนับสนุน การนาแนวคิดตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ปฏิบัติในการดาเนินชีวิต
5. ส่งเสริมการป้องกัน แก้ไข และคุ้มครอง
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
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6. ร้อยละของหน่วยงาน/สถานศึกษาที่จัด
หลักสูตร กิจกรรม เกี่ยวกับการสร้างจิตสานึก
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ความเป็นพลเมืองและ
พลโลก

2. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา
เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก
ของชาติ ความปรองดองสมานฉันท์และ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

วิสัยทัศน์ “มหาสารคาม เมืองแห่งการศึกษา เรียนรู้ตลอดชีวิต
ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติมุ่งสู่สากล”
พันธกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์
2) เสริมสร้างสุขภาวะที่ดี
คุณธรรม จริยธรรม
ภายใต้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
(ต่อ)

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
7. ร้อยละของหน่วยงาน/สถานศึกษาที่จัด
หลักสูตร กิจกรรม เกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่น
ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม และการสร้างสานึก
รักชุมชนท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม

ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์
2562 2563 2564 2565
100 100 100 100 6. ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม และ
การสร้างสานึกรักชุมชนท้องถิ่นจังหวัด
มหาสารคาม
20

30

40

50

9. ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา
มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความมีวินัย และ
มีจิตสาธารณะเพิม่ ขึ้น

60

70

80

90

10. ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา มีการ
แสดงออกซึ่งความภาคภูมิใจ การอนุรักษ์
พัฒนาท้องถิ่น ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมของ
จังหวัด

60

11. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษา ร่วมกับ
ภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรรมเสริมสร้าง
สุขอนามัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีพัฒนาการ
สมวัย ให้แก่เด็กตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา – 5 ปี

80

85

90

95

12. จานวนโครงการ กิจกรรม หลักสูตร หรือ
การจัดการเรียนการสอนที่เป็นการส่งเสริมสุข
ภาวะที่ดีของผู้เรียนเพิ่มขึ้น

20

30

40

50

70

80

90

7. ส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมและ
การสร้างเครือข่าย ในการจัดการศึกษา
เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่
ผู้เรียน
8. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรม
ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้เรียนและสถานศึกษา
ที่จัดกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม
ยอดเยี่ยม
9. ส่งเสริม สนับสนุน ให้หน่วยงาน
ทางการศึกษา ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดกิจ
กรรรมเสริมสร้าง สุขอนามัย คุณภาพชีวิตที่
ดี และ
มีพัฒนาการสมวัย ให้แก่เด็กตั้งแต่อยู่ใน
ครรภ์มารดา – 5 ปี
10. ส่งเสริม สนับสนุน ให้หน่วยงาน
ทางการศึกษาจัดทาโครงการ กิจกรรม
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8. ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา
มีการแสดงออกด้านคุณธรรม จริยธรรม เพิ่มขึ้น

วิสัยทัศน์ “มหาสารคาม เมืองแห่งการศึกษา เรียนรู้ตลอดชีวิต
ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติมุ่งสู่สากล”
พันธกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
13. จานวนโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพ
ด้านการส่งเสริมสุขภาวะที่ดสี ู่ชุมชนเพิ่มขึ้น
14. อัตราการเจ็บป่วยในโรคที่ป้องกันได้ของ
ผู้เรียนลดลงร้อยละ

3. พัฒนาผู้เรียนให้ได้รับ
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา
ชาติ มุ่งสู่สากล

3. ผู้เรียนทุกคน
ได้รับการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน
การศึกษาชาติ
มีทักษะอาชีพ
ตามความ
เหมาะสมของแต่
ละระดับ
การศึกษา และ
มีทักษะการ
เรียนรู้ใน

85

90

95

100

15. ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับ ทุกประเภท ได้
เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการเพิ่มขึ้น

100

100

100

100

16. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการดูแล
ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
ให้เป็นผู้มสี ุขภาวะทีด่ ี

100

100

100

100

80

85

90

95

80

85

90

95

1. ร้อยละของเด็กแรกเกิด – 5 ปี
มีพัฒนาการสมวัย
2. ร้อยละของศูนย์เด็กเล็ก/สถานศึกษาระดับ
ก่อนประถมศึกษาที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้
คุณภาพและมาตรฐาน
3. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ O-NET/NT/V-NET/NNET/B-NET ทุกรายวิชา ทุกระดับ

30

35

40

45

11. ส่งเสริม สนับสนุน ให้หน่วยงาน
ทางการศึกษาจัดทาโครงการบริการ
วิชาการหรือวิชาชีพด้านการส่งเสริมสุข
ภาวะที่ดสี ู่ชุมชน

1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ศูนย์เด็กเล็ก/
สถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้ได้คณ
ุ ภาพและ
มาตรฐาน
2. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียน
การสอนที่มีคณ
ุ ภาพและจัดกิจกรรมเสริม
ทักษะพัฒนาผู้เรียนในรูปแบบที่หลากหลาย
สอดคล้องกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่
21

35

3. ส่งเสริม
สนับสนุนผู้เรียนให้
ได้รับการศึกษา
อย่าง
มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา
ชาติ มีทักษะอาชีพ
เพื่อพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น และมีทกั ษะ
การเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 มุ่งสู่
สากล

ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์
2562 2563 2564 2565
10
20
30
40 หลักสูตร หรือการจัดการเรียนการสอนที่
เป็นการส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของผูเ้ รียน

วิสัยทัศน์ “มหาสารคาม เมืองแห่งการศึกษา เรียนรู้ตลอดชีวิต
ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติมุ่งสู่สากล”
พันธกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์
3. พัฒนาผู้เรียนให้ได้รับ
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา
ชาติ มุ่งสู่สากล (ต่อ)

เป้าประสงค์
ศตวรรษ ที่ 21
มุ่งสู่สากล

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
4. ร้อยละของหน่วยงาน/สถานศึกษา ที่มีการ
นารูปแบบ SARAKHAM Model ไปใช้ในการ
พัฒนาหลักสูตร หรือกิจกรรมการเรียนการสอน
5. ระดับความสามารถ การใช้ภาษาอังกฤษ
ของบัณฑิตตามมาตรฐาน CEFR สูงขึ้น
(แบ่งเป็น 3 ระดับ
A = Basic User
B = Independent User
C = Proficient User)

ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์
2562 2563 2564 2565
70
80
90 100 3. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียน
การสอนที่นารูปแบบ SARAKHAM Model
ไปใช้เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้กับ
ผู้เรียน
A
B
C
A
4. ส่งเสริม พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/
ประเภทให้ทันสมัย สอดคล้องกับ
ความก้าวหน้าทางวิทยาการและการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

6. ร้อยละของงานวิจัยได้รับ
การตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ

25

30

35

40

7. ร้อยละของโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
สู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือประเทศ

25

30

35

40

8. ร้อยละของโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
สู่การพัฒนาการศึกษา

25

30

35

40

การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
9. ร้อยละของหน่วยงาน/สถานศึกษาที่จัด
หลักสูตร กิจกรรมที่เกีย่ วกับการสร้างความ

50

60

70

80

5. ส่งเสริมการพัฒนาเนื้อหาสาระที่ทันสมัย
ในทุกระดับ/ทุกประเภทการศึกษาเพื่อการ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน ตาราเรียนที่มี
คุณภาพ รวมทั้งตาราเรียนอิเล็กทรอนิกส์
6. ส่งเสริม สนับสนุนและดาเนินการ
เกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศและ
แนะแนว การศึกษาทุกระดับและทุก
ประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผล
ระบบบริหารและการจัดการศึกษา

36

การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
7. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร การจัดการ
เรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้

วิสัยทัศน์ “มหาสารคาม เมืองแห่งการศึกษา เรียนรู้ตลอดชีวิต
ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติมุ่งสู่สากล”
พันธกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์
3. พัฒนาผู้เรียนให้ได้รับ
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา
ชาติ มุ่งสู่สากล (ต่อ)

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ค่าเป้าหมาย
2562 2563 2564 2565

ตระหนักรู้ในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อม
70

80

แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรูต้ ่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

10. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
หลักสูตรที่เกี่ยวกับการสร้างความตระหนักรู้ใน
เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อม

50

11. ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามี
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักใน
ความสาคัญของการดารงชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

50

60

70

80

12. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
ได้รับการอบรม/พัฒนาในเรื่องการสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

70

80

90

100

13. จานวนงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น

25
เรื่อง

30
เรื่อง

35
เรื่อง

40
เรื่อง 11. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัย
มีจิตสานึกและพฤติกรรมที่เสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

50

60

70

80

8. เสริมสร้าง พัฒนาครูและบุคลากรทาง
การศึกษา ในเรื่องการสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
9. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และ
นวัตกรรมด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
10. ส่งเสริม สนับสนุน ให้หน่วยงานหรือ
สถานศึกษา จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ
หรือการประกวดด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

37

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
14. ร้อยละของผู้เรียน ที่เรียนในระบบ ทวิภาคี/
สหกิจศึกษา ในสถานประกอบการ ที่มี
มาตรฐาน

60

กลยุทธ์

วิสัยทัศน์ “มหาสารคาม เมืองแห่งการศึกษา เรียนรู้ตลอดชีวิต
ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติมุ่งสู่สากล”
พันธกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์
3. พัฒนาผู้เรียนให้ได้รับ
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา
ชาติ มุ่งสู่สากล (ต่อ)

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
15. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาแบบ
STEM Education
16. จานวนฐานข้อมูลความต้องการกาลังคน
ตามกลุม่ อุตสาหกรรม
17. ร้อยละของความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการต่อผู้จบการศึกษา
18. ร้อยละของผู้จบอาชีวศึกษาและมีงานทา
ภายใน 1 ปี
19. สัดส่วนผูเ้ รียนวิทยาศาสตร์ : สังคมศาสตร์
20. สัดส่วนผูเ้ รียนอาชีวศึกษา : สามัญศึกษา
21. ร้อยละของประชากรวัยแรงงานที่จบ
การศึกษาระดับ ม.ปลายหรือเทียบเท่า
22. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดทา
หลักสูตร หรือกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการผลิตและพัฒนากาลังคน โดยสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนตาม
รูปแบบประชารัฐ

ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์
2562 2563 2564 2565
80
85
90
95 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
12. ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการผลิตและ
พัฒนากาลังคนในสาขาที่ตรงตามความ
100 100 100 100 ต้องการต่อการพัฒนาประเทศ
100
60

100
70

100
80

100
90

13. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากาลังคนที่มี
ความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน
14. ส่งเสริม สนับสนุนการผลิตและพัฒนา
สมรรถนะกาลังคนด้านอาชีวศึกษาให้ทัน
กับการเปลีย่ นแปลงในศตวรรษที่ 21

50:50 50:50 50:50 50:50 15. ส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา
เร่งปรับค่านิยมและวางรากฐานทักษะ
30:70 35:65 40:60 45:55 อาชีพให้แก่ผู้เรียนตั้งแต่วยั การศึกษาขั้น
พื้นฐาน
60
70
80
90
100

100

100

100

16. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้มี
ความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องทุกระดับ
17. ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมที่
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง

38

วิสัยทัศน์ “มหาสารคาม เมืองแห่งการศึกษา เรียนรู้ตลอดชีวิต
ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติมุ่งสู่สากล”
พันธกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์
3. พัฒนาผู้เรียนให้ได้รับ
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา
ชาติ มุ่งสู่สากล (ต่อ)

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
มุ่งสู่สากล
23. ร้อยละของสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยจัดกิจกรรมทีส่ อดคล้องกับหลักสูตร
ปฐมวัยและสมรรถนะของเด็กที่เชื่อมโยงกับ
มาตรฐานคุณภาพเด็กปฐมวัยของอาเซียน

ค่าเป้าหมาย
2562 2563 2564 2565
100

24. ร้อยละของสถานศึกษาในระดับการศึกษา
ขัน้ พื้นฐานจัดการศึกษาตามหลักสูตรที่มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคณ
ุ ลักษณะและทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21

100

25. ร้อยละของสถาบันการศึกษาในระดับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่จดั การศึกษาตาม
หลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผูเ้ รียนให้มีสมรรถนะที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

กลยุทธ์
18. เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
กระบวนการผลิตและพัฒนากาลังคน โดย
สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบ
ประชารัฐ
19. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนและ
สถานศึกษา ระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา จัดทาหลักสูตรอาชีพของ
ท้องถิ่น
มุ่งสู่สากล
20. ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษา/สถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยจัดกิจกรรมที่สอดคล้อง
กับหลักสูตรปฐมวัยและสมรรถนะของเด็ก
ที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานคุณภาพเด็กปฐมวัย
ของอาเซียน
21. ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษาใน
ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ให้จัดการศึกษา
ตามหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผูเ้ รียนให้มี
คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21
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22. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถาบันการศึกษา
ในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

วิสัยทัศน์ “มหาสารคาม เมืองแห่งการศึกษา เรียนรู้ตลอดชีวิต
ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติมุ่งสู่สากล”
พันธกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ค่าเป้าหมาย
2562 2563 2564 2565

กลยุทธ์
จัดการศึกษาตามหลักสูตรที่มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0

4. ส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนา
ครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ

4. ผลิตและพัฒนาครู
คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษาให้มี
คุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ

4. ครู
คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคน
ได้รับการพัฒนา
อย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ

1. ร้อยละของครูหรือผู้ดแู ลเด็ก ทีม่ ีความรู้และ
ทักษะในการดูแลเด็กที่ถูกต้อง จัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับหลักการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
และเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้านตามวัย

100

100

100

100

2. ร้อยละของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาได้รับการ
พัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

100

100

100

100

3. ร้อยละของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

60

70

80

90

23. ส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมและ
การสร้างเครือข่าย ในการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับการศึกษา
อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ชาติ มีทักษะอาชีพตามความเหมาะสมของ
แต่ละระดับการศึกษา และมีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 มุ่งสู่สากล
1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาครูหรือ
ผู้ดูแลเด็ก ก่อนวัยเรียนและเด็กปฐมวัย ให้
มีทักษะด้านการพัฒนาเด็กในแต่ละช่วงวัย
ได้อย่างเหมาะสม ตรงตามหลักวิชาการ
2. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาครู
อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ
3. ส่งเสริม สนับสนุน และปกป้องคุ้มครอง
ระบบคุณธรรมของข้าราชการและบุคลากร
ทางการศึกษา
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พันธกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์
4. ผลิตและพัฒนาครู
คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษาให้มี
คุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ
(ต่อ)

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์
2562 2563 2564 2565
4. ร้อยละของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการ 70
80
90 100 4. เสริมสร้างขวัญกาลังใจ การยกย่องเชิดชู
ศึกษาที่ได้รับการพัฒนา เสริมสร้าง คุณธรรม
เกียรติ และสิทธิประโยชน์อื่นของครู
จริยธรรม การรักษาวินัย และจรรยาบรรณ
อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
วิชาชีพ
5. วางแผนการผลิต และพัฒนาครู อาจารย์
5. ร้อยละของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการ
อย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับความ
50
55
60
65
ศึกษา ที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ เลื่อนระดับ
ต้องการ ในการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุก
หรือเลื่อนตาแหน่ง
ประเภทการศึกษา
6. ร้อยละของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาภาษาอังกฤษ

85

90

95

100

6. ปรับระบบการผลิตครู อาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

7. ร้อยละของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและ
ความสามารถนักวิจัย

50

50

50

50

7. ส่งเสริม พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา
รวมทั้งครูประจาการทีส่ อนไม่ตรงวุฒิ ครูที่
สอนคละชั้น และครูในสาขาวิชาที่ขาด
แคลน

8. ร้อยละของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษา ที่ได้รับการเสริมสร้างขวัญกาลังใจ การ
ยกย่องเชิดชูเกียรติ และสิทธิประโยชน์อื่น

10

20

30

40

8. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลของครู อาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

9. ร้อยละความพึงพอใจของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารงาน
บุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษา

50

60

70

80
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9. ส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมและ
การสร้างเครือข่าย เพื่อการพัฒนาครู
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

วิสัยทัศน์ “มหาสารคาม เมืองแห่งการศึกษา เรียนรู้ตลอดชีวิต
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พันธกิจ
5. ส่งเสริม
สนับสนุนให้
หน่วยงานทางการ
ศึกษา บริหารจัด
การศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมาภิ
บาล

ประเด็นยุทธศาสตร์
5. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์
5. หน่วยงาน
ทางการศึกษาทุก
แห่ง มีการ
บริหารจัด
การศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
1. มีการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ
สถานศึกษาให้มีเอกภาพ สอดคล้องกับบริบท
ของพื้นที่และการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล

ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์
2562 2563 2564 2565
มี
มี
มี
มี 1. ขับเคลื่อน ประสานงาน เร่งรัด กากับ
นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงาน
ทางการศึกษา

2. มีรูปแบบ/แนวทาง กลไกการจัดสรร
งบประมาณผ่านด้านอุปสงค์และอุปทานใน
สัดส่วนทีเ่ หมาะสม ตามคุณลักษณะที่แตกต่าง
กันของผู้เรียน ความต้องการกาลังแรงงานและ
สภาพปัญหาที่แท้จริงของประเทศ

มี

3. มีรูปแบบ/กระบวนการ สรรหาแต่งตั้ง
โยกย้าย ผู้บริหาร ครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา ตามระบบคุณธรรม โปร่งใส และ
ยึดประโยชน์ของทางราชการ

มี

4. มีระบบและกลไกการทดสอบ การวัดและ
ประเมินความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของ
ผู้เรียนทุกระดับการศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
ที่มีประสิทธิภาพ

มี

5. มีระบบติดตามประชากรวัยเรียนที่ขาด
โอกาสหรือไม่ได้รับการศึกษา และผู้เรียนที่มี
แนวโน้มจะออกกลางคัน

มี

มี

มี

มี

2. ขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา
3. ส่งเสริม ปรับปรุงโครงสร้างการบริหาร
จัดการศึกษา

มี

มี

มี

4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สถานศึกษา
5. ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการ
อย่างมีธรรมาภิบาล

มี

มี

มี
6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสร้าง
เครือข่ายของทุกภาคส่วนในการจัด
การศึกษา

มี

มี

มี
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พันธกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์
5. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ (ต่อ)

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ค่าเป้าหมาย
2562 2563 2564 2565
6. มีฐานข้อมูลด้านการศึกษาของจังหวัด เพื่อใช้ มี
มี
มี
มี
ประโยชน์ในการวางแผน การบริหารจัด
การศึกษา การติดตาม และประเมินผล
7. มีกลไกส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสนับสนุน
ทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา

มี

มี

มี

มี

8. ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก

15

10

5

0

9. ร้อยละของสถานศึกษาที่ปลอดยาเสพติด

100

100

100

100

10. ร้อยละของสถานศึกษาที่บริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล

100

100

100

100

กลยุทธ์
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ส่วนที่ 3
ผลการดาเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
การจัดการศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ดาเนินการเพื่อให้บรรลุ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชาติ นโยบายความมั่น คงแห่ งชาติ นโยบายรัฐ บาล แผนการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2560-2579 และ
นโยบาย/ยุทธศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาศักยภาพคน ภายใต้วิสัยทัศน์
“มหาสารคาม เมืองแห่งการศึกษา เรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรม จริย ธรรม และ
มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติมุ่งสู่สากล” โดยดาเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ประเด็น ดังนี้
1) สร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2) เสริมสร้างสุขภาวะที่ดี คุณธรรม จริยธรรม ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3) พัฒนาผู้เรียนให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ มุ่งสู่สากล
4) ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ
5) พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 ส านั ก งานศึ ก ษาธิก ารจั ง หวัด มหาสารคามได้ ข อความร่ว มมื อ จาก
หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดให้รายงานโครงการที่หน่วยงานดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(จากทุกแหล่งงบประมาณ) และเป็นโครงการที่สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งสานักงานศึ กษาธิการจังหวัดมหาสารคามได้ดาเนินการติดตาม
โครงการจากหน่วยงานทางการศึกษา โดยดาเนินการติดตามเพียง 1 รอบ คือ รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 –
กันยายน 2563) นั้น ปรากฏว่า มีหน่วยงานรายงานโครงการที่ได้รับงบประมาณมาจานวนทั้งสิ้น 66 โครงการ
จาก 13 หน่วยงาน โดยผลการดาเนินงานในรายงานฉบับนี้ คือ ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2563
ในการนี้ ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด มหาสารคาม ได้ ร ายงานผลการด าเนิ น งานตามประเด็ น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ต่อคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามด้านบริหารราชการ
เชิงยุทธศาสตร์ และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เพื่อโปรดทราบ รายละเอียดตามตาราง
แบบสรุปผลการติดตามฯ แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

แบบสรุปผลการติดตามการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดมหาสารคาม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)
ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2563

3 โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม บาเพ็ญ
ประโยชน์เข้าศึกษาต่อใน
สถาบันอุดมศึกษา/
อาชีวศึกษาในจังหวัด

55,000

สพม.26

ปีงบ 2563



บรรลุตามตัวชี้วัดของ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาฯ มหาสารคาม

จานวนตัวชี้วดั ที่บรรลุผล
สัมฤทธิ์

ผลสัมฤทธิข์ อง
โครงการ
จานวนตัวชี้วดั ทั้งหมด

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1 โครงการติดตามประชากรวัย 11,000
สพป.มค.3
ปีงบ 2563
เรียน ตาม ทร.14
สพป.มหาสารคาม เขต 3
2 โครงการการรับนักเรียน
10,000
สพม.26
ปีงบ 2563
ประจาปีการศึกษา 2563

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณของ
กิจกรรม/โครงการ
เบิกจ่ายจริง
(บาท)

ผลการปฏิบัติกิจกรรม/โครงการ

ยังไม่เบิกจ่าย
(บาท)

ระยะเวลา
ดาเนินการ



5,600

5,400

2

1



-

10,000

3

3

30,400

24,600

3

2

ยกเลิกโครงการ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

ดาเนินการแล้ว

งบประมาณ
(บาท)

กาลังดาเนินการ

โครงการ/กิจกรรม

ยังไม่ได้ดาเนินการ

ที่

- มีระบบฐานข้อมูลกลางด้าน
การศึกษาของจังหวัดที่ทันสมัย/เป็น
ปัจจุบัน
- ร้อยละของประชากรอายุ 12 - 14
ปี ในจังหวัด ได้เข้าเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
- ร้อยละของประชากรอายุ 15 -17 ปี
ในจังหวัด ได้เข้าเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
- ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่ออกกลางคัน
- ร้อยละของประชากรอายุ 15 -17 ปี
ในจังหวัด ได้เข้าเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
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จานวนตัวชี้วดั ทั้งหมด

4
5
6
7
8

มหาสารคาม ปี พ.ศ.2563
(โครงการเด็กดีมีทเี่ รียน)
โครงการประชุมพิจารณา
และคัดเลือกนักเรียน
รับทุนการศึกษา ปี 2563
โครงการลดปัญหาออก
กลางคันของผู้เรียน
อาชีวศึกษา
โครงการพิธีมอบ
ทุนการศึกษา ประจาปี
งบประมาณ 2563
โครงการส่งเสริมการ
ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นสู่
ชุมชน
โครงการพัฒนานวัตกรรม
และเทคโนโลยีสู่ชุมชน

20,000

สพม.26

ปีงบ 2563



14,480

5,520

2

1

ร้อยละของผูเ้ รียนระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานที่ออกกลางคัน

26,000

วิทยาลัยเทคนิค ปีงบ 2563
มค.



-

26,000

3

2

ร้อยละของผูเ้ รียนระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานที่ออกกลางคัน

10,000

วิทยาลัยเทคนิค
มค.

ปีงบ 2563



-

10,000

1

1

ร้อยละของผูเ้ รียนระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานที่ออกกลางคัน



-

-

1

1



-

-

1

1



-

808,510

1

1

- ร้อยละของผูส้ ูงวัยที่ได้รับบริการ
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและ
ทักษะชีวิต
- ร้อยละของผูส้ ูงวัยที่ได้รับบริการ
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและ
ทักษะชีวิต
- ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัย
แรงงานอายุ 15 – 59 ปี ในจังหวัด
เพิ่มขึ้น

9 โครงการการศึกษาตาม
อัธยาศัย

ไม่ระบุ
งบประมาณ
ไม่ระบุ
งบประมาณ

808,510

วิทยาลัย
ปีงบ 2563
สารพัดช่าง
มค.
วิทยาลัย
ปีงบ 2563
สารพัดช่าง
มค.
สนง.กศน.มค. ปีงบ 2563

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณของ
กิจกรรม/โครงการ

ผลสัมฤทธิข์ อง
โครงการ

บรรลุตามตัวชี้วัดของ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาฯ มหาสารคาม

จานวนตัวชี้วดั ที่บรรลุผล
สัมฤทธิ์

เบิกจ่ายจริง
(บาท)

ผลการปฏิบัติกิจกรรม/โครงการ

ยังไม่เบิกจ่าย
(บาท)

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ยกเลิกโครงการ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

ดาเนินการแล้ว

งบประมาณ
(บาท)

กาลังดาเนินการ

โครงการ/กิจกรรม

ยังไม่ได้ดาเนินการ

ที่
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บรรลุตามตัวชี้วัดของ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาฯ มหาสารคาม

10 โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ

651,200

สนง.กศน.มค.

ปีงบ 2563



-

651,200

1

1

- ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัย
แรงงานอายุ 15 – 59 ปี ในจังหวัด
เพิ่มขึ้น

11 โครงการสร้างเครือข่าย
ดิจิทัลชุมชนระดับตาบล

1,136,580 สนง.กศน.มค. ปีงบ 2563



-

1,136,580

1

1

- ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัย
แรงงานอายุ 15 – 59 ปี ในจังหวัด
เพิ่มขึ้น

จานวนตัวชี้วดั ที่บรรลุผล
สัมฤทธิ์

ผลสัมฤทธิข์ อง
โครงการ
จานวนตัวชี้วดั ทั้งหมด

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณของ
กิจกรรม/โครงการ
เบิกจ่ายจริง
(บาท)

ผลการปฏิบัติกิจกรรม/โครงการ

ยังไม่เบิกจ่าย
(บาท)

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ยกเลิกโครงการ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

ดาเนินการแล้ว

งบประมาณ
(บาท)

กาลังดาเนินการ

โครงการ/กิจกรรม

ยังไม่ได้ดาเนินการ

ที่

- จานวนรายการประเภทสื่อที่ผ่านการ
รับรองมาตรฐานคุณภาพจาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ เผยแพร่ผ่าน
ระบบเทคโนโลยีดิจิทลั
จาแนกตามระดับและประเภท
การศึกษา
12 โครงการความร่วมมือการ
ผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ 70
ชั่วโมง
13 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

สนง.กศน.มค. ปีงบ 2563



-

51,400

1

1

5,487,000 สนง.กศน.มค. ปีงบ 2563



-

5,487,000

1

1

51,400

- ร้อยละของผูส้ ูงวัยที่ได้รับบริการ
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและ
ทักษะชีวิต
- ร้อยละของผูผ้ ่านการฝึกอบรม/
พัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้นสามารถ

47

ปีงบ 2563



-

1,420,800

1

1

556,830

สนง.กศน.มค. ปีงบ 2563



-

556,830

4

4

112,890

ศูนย์การศึกษา ปีงบ 2563
พิเศษ มค.



-

112,890

4

4



-

299,480

5

5

14 โครงการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาสังคมและชุมชน

1,420,800 สนง.กศน.มค.

15 โครงการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาทักษะชีวิต
16 โครงการพัฒนาสมรรถภาพ
เด็กพิการโดยศูนย์การศึกษา
พิเศษประจาจังหวัด
มหาสารคาม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างคุณภาพชีวิต สุขภาวะ คุณธรรม จริยธรรม ภายใต้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
1 โครงการสร้างเสริมความเป็น 299,480 สนง.ศธจ.มค. ปีงบ 2563
พลเมืองดีตามรอยพระยุคล
บาทด้านการศึกษาสู่การ

บรรลุตามตัวชี้วัดของ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาฯ มหาสารคาม

จานวนตัวชี้วดั ที่บรรลุผล
สัมฤทธิ์

ผลสัมฤทธิข์ อง
โครงการ
จานวนตัวชี้วดั ทั้งหมด

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณของ
กิจกรรม/โครงการ
เบิกจ่ายจริง
(บาท)

ผลการปฏิบัติกิจกรรม/โครงการ

ยังไม่เบิกจ่าย
(บาท)

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ยกเลิกโครงการ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

ดาเนินการแล้ว

งบประมาณ
(บาท)

กาลังดาเนินการ

โครงการ/กิจกรรม

ยังไม่ได้ดาเนินการ

ที่

นาความรูไ้ ปใช้ในการประกอบอาชีพ
หรือพัฒนางานได้
- ร้อยละของผูผ้ ่านการฝึกอบรม/
พัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้นสามารถ
นาความรูไ้ ปใช้ในการประกอบอาชีพ
หรือพัฒนางานได้
- ร้อยละของผูผ้ ่านการฝึกอบรม/
พัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้นสามารถ
นาความรูไ้ ปใช้ในการประกอบอาชีพ
หรือพัฒนางานได้
- ร้อยละของผู้เรียนพิการที่ขึ้น
ทะเบียนคนพิการได้รับการพัฒนา
สมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษา

- ร้อยละของโครงการอบรม กิจกรรม
การพัฒนาผู้เรียนด้านลูกเสือ
เนตรนารี ยุวกาชาด

48

ปฏิบัติ สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัด
130,000

สนง.ศธจ.มค. ปีงบ 2563



-

130,000

3

3

3 โครงการนิเทศการจัด
กิจกรรมลูกเสือใน
สถานศึกษา

9,000

สนง.ศธจ.มค. ปีงบ 2563



-

9,000

3

3

4 โครงการนิเทศการจัด
กิจกรรมยุวกาชาดใน
สถานศึกษา

9,000

สนง.ศธจ.มค.



-

9,000

3

3

2 โครงการยุวกาชาดบาเพ็ญ
ประโยชน์ป้องกันภัย
COVID-19 เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว

ปีงบ 2563

บรรลุตามตัวชี้วัดของ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาฯ มหาสารคาม

จานวนตัวชี้วดั ที่บรรลุผล
สัมฤทธิ์

ผลสัมฤทธิข์ อง
โครงการ
จานวนตัวชี้วดั ทั้งหมด

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณของ
กิจกรรม/โครงการ
เบิกจ่ายจริง
(บาท)

ผลการปฏิบัติกิจกรรม/โครงการ

ยังไม่เบิกจ่าย
(บาท)

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ยกเลิกโครงการ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

ดาเนินการแล้ว

งบประมาณ
(บาท)

กาลังดาเนินการ

โครงการ/กิจกรรม

ยังไม่ได้ดาเนินการ

ที่

- ร้อยละของหน่วยงาน/สถานศึกษาที่
จัดหลักสูตร กิจกรรม เกี่ยวกับศาสตร์
พระราชาและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึ้น
- ร้อยละของโครงการอบรม กิจกรรม
การพัฒนาผู้เรียนด้านลูกเสือ
เนตรนารี ยุวกาชาด
- ร้อยละหน่วยงาน/สถานศึกษาทีจ่ ัด
หลักสูตร กิจกรรม เกี่ยวกับการสร้าง
ความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
ความปรองดองสมานฉันท์และการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
- ร้อยละของโครงการอบรม กิจกรรม
การพัฒนาผู้เรียนด้านลูกเสือ
เนตรนารี ยุวกาชาด
- ร้อยละของโครงการอบรม กิจกรรม
การพัฒนาผู้เรียนด้านลูกเสือ
เนตรนารี ยุวกาชาด
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5 โครงการส่งเสริมการจัดงาน
วันคล้ายวันสถาปนา
ยุวกาชาดไทย ประจาปี
2563
6 โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
และผูบ้ ังคับบัญชายุวกาชาด
หลักสูตรครูผสู้ อนกิจกรรมยุว
กาชาด สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดมหาสารคาม
7 โครงการพัฒนานวัตกรรม
การเรียนการสอนน้อมนา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) ใน
โรงเรียนต้นแบบสิ่งแวดล้อม
ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา สังกัดสานักงาน

บรรลุตามตัวชี้วัดของ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาฯ มหาสารคาม

จานวนตัวชี้วดั ที่บรรลุผล
สัมฤทธิ์

ผลสัมฤทธิข์ อง
โครงการ
จานวนตัวชี้วดั ทั้งหมด

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณของ
กิจกรรม/โครงการ
เบิกจ่ายจริง
(บาท)

ผลการปฏิบัติกิจกรรม/โครงการ

ยังไม่เบิกจ่าย
(บาท)

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ยกเลิกโครงการ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

ดาเนินการแล้ว

งบประมาณ
(บาท)

กาลังดาเนินการ

โครงการ/กิจกรรม

ยังไม่ได้ดาเนินการ

ที่

30,000

สนง.ศธจ.มค. ปีงบ 2563



-

30,000

2

2

- ร้อยละของโครงการอบรม กิจกรรม
การพัฒนาผู้เรียนด้านลูกเสือ
เนตรนารี ยุวกาชาด

40,000

สนง.ศธจ.มค. ปีงบ 2563



-

40,000

3

3

- ร้อยละของโครงการอบรม กิจกรรม
การพัฒนาผู้เรียนด้านลูกเสือ
เนตรนารี ยุวกาชาด

-

15,000

8

8

- ร้อยละของหน่วยงาน/สถานศึกษาที่
จัดหลักสูตร กิจกรรม เกี่ยวกับศาสตร์
พระราชาและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึ้น

15,000

สพป.มค.1

ปีงบ 2563
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8

9

10

11

เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม
เขต 1 ปีการศึกษา 2563
โครงการขับเคลื่อนศาสตร์
พระราชาสู่สถานศึกษา สร้าง
ความเข้มแข็งการน้อมนา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบตั ิที่ยั่งยืน
โครงการขับเคลื่อนและ
พัฒนาระบบการดูแล
ช่วยเหลือและคุ้มครอง
นักเรียน ประจาปี 2563
โครงการสร้างจิตสานึกใน
การลดและคัดแยกขยะมูล
ฝอยในหน่วยงานโดยใช้
หลักการ 3R ประจาปี
งบประมาณ 2563
โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ตามหลักปรัชญาของ

บรรลุตามตัวชี้วัดของ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาฯ มหาสารคาม

100,000

สพป.มค.3

ปีงบ 2563



-

15,000

3

3

- ร้อยละของหน่วยงาน/สถานศึกษาที่
จัดหลักสูตร กิจกรรม เกี่ยวกับศาสตร์
พระราชาและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึ้น

70,000

สพม.26

ปีงบ 2563



46,680

53,320

2

2

- ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับ
การศึกษา มีการแสดงออกด้าน
คุณธรรม จริยธรรม เพิ่มขึ้น

30,000

สพม.26

ปีงบ 2563



16,650

13,350

2

2

- ร้อยละของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ได้รับการอบรม/พัฒนาในเรื่อง
การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

15,000

สพม.26

ปีงบ 2563



-

15,000

5

5

- ร้อยละของหน่วยงาน/สถานศึกษาที่
จัดหลักสูตร กิจกรรม เกี่ยวกับศาสตร์
พระราชาและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึ้น

จานวนตัวชี้วดั ที่บรรลุผล
สัมฤทธิ์

ผลสัมฤทธิข์ อง
โครงการ
จานวนตัวชี้วดั ทั้งหมด

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณของ
กิจกรรม/โครงการ
เบิกจ่ายจริง
(บาท)

ผลการปฏิบัติกิจกรรม/โครงการ

ยังไม่เบิกจ่าย
(บาท)

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ยกเลิกโครงการ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

ดาเนินการแล้ว

งบประมาณ
(บาท)

กาลังดาเนินการ

โครงการ/กิจกรรม

ยังไม่ได้ดาเนินการ

ที่

51

เศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการ
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
12 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์และค่านิยมของ
ชาติ (โครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ.)
13 โครงการวันสาคัญต่าง ๆ

14 โครงการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ปีงบ 2563



-

-

2

2

- ร้อยละของหน่วยงาน/สถานศึกษาที่
จัดหลักสูตร กิจกรรม เกี่ยวกับการ
สร้างจิตสานึกด้านคุณธรรมจริยธรรม
ความเป็นพลเมืองและพลโลก

40,000

สพม.26

ปีงบ 2563



11,030

28,970

1

1

-

757,600

1

1

- ร้อยละหน่วยงาน/สถานศึกษาทีจ่ ัด
หลักสูตร กิจกรรม เกี่ยวกับการสร้าง
ความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
ความปรองดองสมานฉันท์และการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
- ร้อยละของหน่วยงาน/สถานศึกษาที่
จัดหลักสูตร กิจกรรม เกี่ยวกับศาสตร์
พระราชาและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึ้น



บรรลุตามตัวชี้วัดของ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาฯ มหาสารคาม

จานวนตัวชี้วดั ที่บรรลุผล
สัมฤทธิ์

สพม.26

สนง.กศน.มค. ปีงบ 2563

ผลสัมฤทธิข์ อง
โครงการ
จานวนตัวชี้วดั ทั้งหมด

47,000

757,600

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณของ
กิจกรรม/โครงการ
เบิกจ่ายจริง
(บาท)

ผลการปฏิบัติกิจกรรม/โครงการ

ยังไม่เบิกจ่าย
(บาท)

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ยกเลิกโครงการ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

ดาเนินการแล้ว

งบประมาณ
(บาท)

กาลังดาเนินการ

โครงการ/กิจกรรม

ยังไม่ได้ดาเนินการ

ที่

52

บรรลุตามตัวชี้วัดของ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาฯ มหาสารคาม

จานวนตัวชี้วดั ที่บรรลุผล
สัมฤทธิ์

ผลสัมฤทธิข์ อง
โครงการ
จานวนตัวชี้วดั ทั้งหมด

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณของ
กิจกรรม/โครงการ
เบิกจ่ายจริง
(บาท)

ผลการปฏิบัติกิจกรรม/โครงการ

ยังไม่เบิกจ่าย
(บาท)

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ยกเลิกโครงการ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

ดาเนินการแล้ว

งบประมาณ
(บาท)

กาลังดาเนินการ

โครงการ/กิจกรรม

ยังไม่ได้ดาเนินการ

ที่

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาผู้เรียนให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ
มุ่งสู่สากล
1 โครงการ TFE (Teams For
Education) เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาจังหวัด
มหาสารคาม
2 โครงการส่งเสริมเวทีและ
ประชาคมเพื่อการจัดทา
รูปแบบและแนวทางการ
พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง
เชื่อมโยงการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษา
3 โครงการตรวจติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงาน
ตามนโยบายและยุทธศาสตร์

327,750

สนง.ศธจ.มค. ปีงบ 2563



-

327,750

3

2

100,000

สนง.ศธจ.มค.

ปีงบ 2563



-

100,000

-

-

80,000

สนง.ศธจ.มค. ปีงบ 2563



30,000

50,000

-

-

4 โครงการส่งเสริมศักยภาพ
นักเรียนสู่ความเป็นเลิศ

70,000

-

70,000

1

1

สพป.มค.1

ปีงบ 2563



- ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ONET/NT/V-NET/N-NET/B-NET ทุก
รายวิชา ทุกระดับ
- ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดทา
หลักสูตร หรือกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการผลิตและพัฒนากาลังคน
โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วนตามรูปแบบประชารัฐ
- ร้อยละของสถานศึกษาในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผูเ้ รียนให้มี
คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21
- ร้อยละของสถานศึกษาในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจัดการศึกษาตาม

53

สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
ปีการศึกษา 2563
5 โครงการติดตามและ
ประเมินผลการบริหารจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563
6 โครงการพัฒนาการจัด
ประสบการณ์การเรียนการ
สอนปฐมวัย
7 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ
(NT/O-NET)
8 โครงการพัฒนา
ความสามารถทางวิชาการ
นักเรียนผ่านกระบวนการ

50,000

สพป.มค.1

ปีงบ 2563



32,400

17,600

1

1

150,000

สพป.มค.3

ปีงบ 2563



81,600

68,400

3

0

257,500

สพป.มค.3

ปีงบ 2563

-

4,113

-

-

20,300

สพม.26

ปีงบ 2563

-

20,300

2

2


ดาเนิน
การได้
เพียง
บางส่วน



บรรลุตามตัวชี้วัดของ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาฯ มหาสารคาม

จานวนตัวชี้วดั ที่บรรลุผล
สัมฤทธิ์

ผลสัมฤทธิข์ อง
โครงการ
จานวนตัวชี้วดั ทั้งหมด

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณของ
กิจกรรม/โครงการ
เบิกจ่ายจริง
(บาท)

ผลการปฏิบัติกิจกรรม/โครงการ

ยังไม่เบิกจ่าย
(บาท)

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ยกเลิกโครงการ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

ดาเนินการแล้ว

งบประมาณ
(บาท)

กาลังดาเนินการ

โครงการ/กิจกรรม

ยังไม่ได้ดาเนินการ

ที่

หลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผูเ้ รียนให้มี
คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21
- ร้อยละของสถานศึกษาในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผูเ้ รียนให้มี
คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21
- ร้อยละของเด็กแรกเกิด – 5 ปี
มีพัฒนาการสมวัย
- ร้อยละของศูนย์เด็กเล็ก/สถานศึกษา
ระดับก่อนประถมศึกษาที่จดั กิจกรรม
การเรียนรู้ได้คณ
ุ ภาพและมาตรฐาน
- ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
O-NET/NT/V-NET/N-NET/B-NET
ทุกรายวิชา ทุกระดับ
- ร้อยละของสถานศึกษาในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผูเ้ รียนให้มี

54

แข่งขันทางวิชาการ ระดับ
นานาชาติ ประจาปี 2563
(รอบแรก ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา)
9 โครงการพัฒนาผู้เรียนตาม
แนวทางการประเมินผล
นักเรียนร่วมกับนานาชาติ
โดยเน้นจัดการเรียนรู้ผ่าน
การปฏิบัตจิ ริง (Active
Learning) เพื่อให้ผู้เรียนมี
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21
10 โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
โดยใช้วิจัยเป็นฐาน

บรรลุตามตัวชี้วัดของ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาฯ มหาสารคาม

จานวนตัวชี้วดั ที่บรรลุผล
สัมฤทธิ์

ผลสัมฤทธิข์ อง
โครงการ
จานวนตัวชี้วดั ทั้งหมด

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณของ
กิจกรรม/โครงการ
เบิกจ่ายจริง
(บาท)

ผลการปฏิบัติกิจกรรม/โครงการ

ยังไม่เบิกจ่าย
(บาท)

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ยกเลิกโครงการ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

ดาเนินการแล้ว

งบประมาณ
(บาท)

กาลังดาเนินการ

โครงการ/กิจกรรม

ยังไม่ได้ดาเนินการ

ที่

คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21
ไม่ได้รับ
งบประมาณ
แต่ได้บูรณา
การร่วมกับ
โครงการอื่น

สพม.26

ปีงบ 2563



-

-

4

4

- ร้อยละของสถานศึกษาในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผูเ้ รียนให้มี
คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21

50,000

สพม.26

ปีงบ 2563



18,800

31,200

3

3

- ร้อยละของสถานศึกษาในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผูเ้ รียนให้มี
คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21

55

ไม่ระบุ
งบประมาณ

วิทยาลัยเทคนิค
วาปีปทุม

ปีงบ 2563

13 โครงการงานฟาร์มโคเนื้อ
และกระบือ

389,390

วิทยาลัย
เกษตรฯ

14 โครงการงานฟาร์มไม้ดอกไม้
ประดับ

10,000

วิทยาลัย
เกษตรฯ



บรรลุตามตัวชี้วัดของ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาฯ มหาสารคาม

จานวนตัวชี้วดั ที่บรรลุผล
สัมฤทธิ์

ปีงบ 2563

ผลสัมฤทธิข์ อง
โครงการ
จานวนตัวชี้วดั ทั้งหมด

วิทยาลัยเทคนิค
มค.

11 โครงการบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ (MOU) หนึ่ง
ภาควิชา หนึ่งสถาน
ประกอบการ
12 โครงการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณของ
กิจกรรม/โครงการ
เบิกจ่ายจริง
(บาท)

10,000

ผลการปฏิบัติกิจกรรม/โครงการ

ยังไม่เบิกจ่าย
(บาท)

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ยกเลิกโครงการ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

ดาเนินการแล้ว

งบประมาณ
(บาท)

กาลังดาเนินการ

โครงการ/กิจกรรม

ยังไม่ได้ดาเนินการ

ที่

-

10,000

- ร้อยละของผู้เรียน ที่เรียนในระบบ
ทวิภาคี/สหกิจศึกษา ในสถาน
ประกอบการ ที่มมี าตรฐาน



-

-

-

-

ปีงบ 2563



-

389,390

2

2

ปีงบ 2563



5,000

5,000

2

2

- ร้อยละของสถาบันการศึกษาใน
ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรที่มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0
- ร้อยละของสถาบันการศึกษาใน
ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรที่มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0
- ร้อยละของผู้จบอาชีวศึกษาและมี
งานทาภายใน 1 ปี
- ร้อยละของสถาบันการศึกษาใน
ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรที่มุ่งพัฒนา

56

บรรลุตามตัวชี้วัดของ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาฯ มหาสารคาม

จานวนตัวชี้วดั ที่บรรลุผล
สัมฤทธิ์

ผลสัมฤทธิข์ อง
โครงการ
จานวนตัวชี้วดั ทั้งหมด

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณของ
กิจกรรม/โครงการ
เบิกจ่ายจริง
(บาท)

ผลการปฏิบัติกิจกรรม/โครงการ

ยังไม่เบิกจ่าย
(บาท)

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ยกเลิกโครงการ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

ดาเนินการแล้ว

งบประมาณ
(บาท)

กาลังดาเนินการ

โครงการ/กิจกรรม

ยังไม่ได้ดาเนินการ

ที่

15 โครงการปลูกอ้อยโรงงาน
เพื่อการค้า

300,000

วิทยาลัย
เกษตรฯ

ปีงบ 2563



103,250

196,750

4

2

16 โครงการปลูกอินทผาลัมกิน
ผลสดเพื่อการค้า

67,400

วิทยาลัย
เกษตรฯ

ปีงบ 2563



-

-

3

3

17 โครงการนาข้าวหอมมะลิ
105

10,000

วิทยาลัย
เกษตรฯ

ปีงบ 2563



5,350

4,650

3

3

ผู้เรียนให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0
- ร้อยละของผู้จบอาชีวศึกษาและมี
งานทาภายใน 1 ปี
- ร้อยละของสถาบันการศึกษาใน
ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรที่มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0
- ร้อยละของผู้จบอาชีวศึกษาและมี
งานทาภายใน 1 ปี
- ร้อยละของสถาบันการศึกษาใน
ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรที่มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0
- ร้อยละของผู้จบอาชีวศึกษาและมี
งานทาภายใน 1 ปี
- ร้อยละของสถาบันการศึกษาใน
ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่จัด

57

18 โครงการฟาร์มไม้ประดับ
สร้างอาชีพและบริการชุมชน

19 โครงการจัดการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
20 โครงการ นิเทศ ติดตามการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

50,000

วิทยาลัย
เกษตรฯ

ปีงบ 2563



-

50,000

3

3

46,930,944

สนง.กศน.มค.

ปีงบ 2563



5,077,856.38

41,853,087.62

1

1

สนง.พศจ.มค. ปีงบ 2563



-

43,200

1

1

43,200

บรรลุตามตัวชี้วัดของ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาฯ มหาสารคาม

จานวนตัวชี้วดั ที่บรรลุผล
สัมฤทธิ์

ผลสัมฤทธิข์ อง
โครงการ
จานวนตัวชี้วดั ทั้งหมด

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณของ
กิจกรรม/โครงการ
เบิกจ่ายจริง
(บาท)

ผลการปฏิบัติกิจกรรม/โครงการ

ยังไม่เบิกจ่าย
(บาท)

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ยกเลิกโครงการ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

ดาเนินการแล้ว

งบประมาณ
(บาท)

กาลังดาเนินการ

โครงการ/กิจกรรม

ยังไม่ได้ดาเนินการ

ที่

การศึกษาตามหลักสูตรที่มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0
- ร้อยละของผู้จบอาชีวศึกษาและมี
งานทาภายใน 1 ปี
- ร้อยละของสถาบันการศึกษาใน
ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรที่มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0
- ร้อยละของผู้จบอาชีวศึกษาและมี
งานทาภายใน 1 ปี
- ร้อยละของสถานศึกษาในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผูเ้ รียนให้มี
คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21
- ร้อยละของสถานศึกษาในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผูเ้ รียนให้มี

58

บรรลุตามตัวชี้วัดของ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาฯ มหาสารคาม

จานวนตัวชี้วดั ที่บรรลุผล
สัมฤทธิ์

ผลสัมฤทธิข์ อง
โครงการ
จานวนตัวชี้วดั ทั้งหมด

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณของ
กิจกรรม/โครงการ
เบิกจ่ายจริง
(บาท)

ผลการปฏิบัติกิจกรรม/โครงการ

ยังไม่เบิกจ่าย
(บาท)

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ยกเลิกโครงการ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

ดาเนินการแล้ว

งบประมาณ
(บาท)

กาลังดาเนินการ

โครงการ/กิจกรรม

ยังไม่ได้ดาเนินการ

ที่

การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อ
การประกันคุณภาพภายใน

คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
1 โครงการการพัฒนาครูผู้สอน
ด้วยรูปแบบเชิงรุก สู่การ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน และการเตรียมผูเ้ รียน
ให้สอดคล้องกับศตวรรษที่
21 เทียบเท่าระดับ
นานาชาติ
2 โครงการการขับเคลื่อนการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนภาษาอังกฤษ ตามแนว
การทดสอบระดับชาติ ของ
นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดยการจัดการเรียนการสอน
ตามรูปแบบ Boot Camp

13,000

สพป.มค.1

ปีงบ 2563

37,200

สพป.มค.1

ปีงบ 2563





-

13,000

2

2

- ร้อยละของครู อาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและ
ประเภทการศึกษาได้รับการพัฒนา
ตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-

37,200

9

5

ร้อยละของครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนา
ภาษาอังกฤษ

59

บรรลุตามตัวชี้วัดของ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาฯ มหาสารคาม

3 โครงการพัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

250,000

สพป.มค.1

ปีงบ 2563



-

-

1

1

4 โครงการพัฒนาศักยภาพและ
มาตรฐานการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากรในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 26
5 โครงการการพัฒนา
ประสบการณ์วิชาชีพครู
อาชีวศึกษาในสถาน
ประกอบการ

230,000

สพม.26

ปีงบ 2563



60,390

169,610

1

1

5,000

วิทยาลัย
เทคนิควาปี
ปทุม

ปีงบ 2563

-

-

-

-

- ร้อยละของครู อาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและ
ประเภทการศึกษาได้รับการพัฒนา
ตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-

38,900

1

-

- มีการปรับปรุงระบบการบริหาร
จัดการ สถานศึกษาให้มีเอกภาพ
สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

จานวนตัวชี้วดั ที่บรรลุผล
สัมฤทธิ์

ผลสัมฤทธิข์ อง
โครงการ
จานวนตัวชี้วดั ทั้งหมด

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณของ
กิจกรรม/โครงการ
เบิกจ่ายจริง
(บาท)

ผลการปฏิบัติกิจกรรม/โครงการ

ยังไม่เบิกจ่าย
(บาท)

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ยกเลิกโครงการ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

ดาเนินการแล้ว

งบประมาณ
(บาท)

กาลังดาเนินการ

โครงการ/กิจกรรม

ยังไม่ได้ดาเนินการ

ที่

- ร้อยละของครู อาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและ
ประเภทการศึกษาได้รับการพัฒนา
ตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ร้อยละของครู อาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการ
พัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการ
และยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
1 โครงการจัดทาแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัด

38,900

สนง.ศธจ.มค. ปีงบ 2563



60

2 โครงการขับเคลื่อนการ
ยกระดับระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
เพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก รอบสี่
3 โครงการการขับเคลื่อน
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัด
การศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐาน สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
4 โครงการตรวจสอบภายใน
เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการ
บริหารงานภาครัฐโดยใช้
ระบบเครือข่ายและ
การบริหารแบบมีส่วนร่วม
ปีงบประมาณ 2563
5 โครงการกาหนดนโยบายและ
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา
ปีงบประมาณ 2563 จัดทา
แผนพัฒนาการศึกษาขั้น

บรรลุตามตัวชี้วัดของ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาฯ มหาสารคาม

90,000

สพป.มค.1

ปีงบ 2563



6,650

83,350

4

4

- มีการปรับปรุงระบบการบริหาร
จัดการ สถานศึกษาให้มีเอกภาพ
สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

35,000

สพป.มค.1

ปีงบ 2563



24,800

10,200

4

4

- มีการปรับปรุงระบบการบริหาร
จัดการ สถานศึกษาให้มีเอกภาพ
สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

85,000

สพป.มค.1

ปีงบ 2563



54,793

30,207

1

1

- ร้อยละของสถานศึกษาที่บริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล

47,550

สพป.มค.1

ปีงบ 2563



-

47,750

3

3

- มีการปรับปรุงระบบการบริหาร
จัดการ สถานศึกษาให้มีเอกภาพ
สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

จานวนตัวชี้วดั ที่บรรลุผล
สัมฤทธิ์

ผลสัมฤทธิข์ อง
โครงการ
จานวนตัวชี้วดั ทั้งหมด

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณของ
กิจกรรม/โครงการ
เบิกจ่ายจริง
(บาท)

ผลการปฏิบัติกิจกรรม/โครงการ

ยังไม่เบิกจ่าย
(บาท)

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ยกเลิกโครงการ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

ดาเนินการแล้ว

งบประมาณ
(บาท)

กาลังดาเนินการ

โครงการ/กิจกรรม

ยังไม่ได้ดาเนินการ

ที่

61

พื้นฐานประจาปี พ.ศ. 25632565 และจัดทาแผนปฏิบตั ิ
การประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
6 โครงการจัดทาแผนยกระดับ
คุณภาพการนิเทศ
7 โครงการการพัฒนาระบบ
การประเมินมาตรฐาน
การศึกษาและการประกัน
คุณภาพการศึกษา
8 โครงการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการจัด
การศึกษา สูส่ ถานศึกษาใน
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 26 ให้เกิดความเข้มแข็ง
(ก.ต.ป.น.)

20,000

สพป.มค.2

ปีงบ 2563



-

20,000

1

1

100,000

สพป.มค.3

ปีงบ 2563



11,430

88,570

4

4

63,000

สพม.26

ปีงบ 2563



-

63,000

3

3

บรรลุตามตัวชี้วัดของ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาฯ มหาสารคาม

จานวนตัวชี้วดั ที่บรรลุผล
สัมฤทธิ์

ผลสัมฤทธิข์ อง
โครงการ
จานวนตัวชี้วดั ทั้งหมด

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณของ
กิจกรรม/โครงการ
เบิกจ่ายจริง
(บาท)

ผลการปฏิบัติกิจกรรม/โครงการ

ยังไม่เบิกจ่าย
(บาท)

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ยกเลิกโครงการ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

ดาเนินการแล้ว

งบประมาณ
(บาท)

กาลังดาเนินการ

โครงการ/กิจกรรม

ยังไม่ได้ดาเนินการ

ที่

- มีการปรับปรุงระบบการบริหาร
จัดการ สถานศึกษาให้มีเอกภาพ
สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
- มีการปรับปรุงระบบการบริหาร
จัดการ สถานศึกษาให้มีเอกภาพ
สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
- มีการปรับปรุงระบบการบริหาร
จัดการ สถานศึกษาให้มีเอกภาพ
สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

62

9 โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับระบบสารสนเทศการ
จัดการข้อมูลการประกัน
คุณภาพ
10 โครงการจัดหาบุคลากรเพื่อ
พัฒนาสถานศึกษาประจาปี
งบประมาณ 2563

20,000

วิทยาลัยเทคนิ ปีงบ 2563
คมค.



-

20,000

1

1

10,000

วิทยาลัยเทคนิ
ควาปีปทุม



-

-

-

-

11 โครงการพัฒนาคน สู่หนทาง
สุจริต เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา

20,000

วิทยาลัยเทคนิ ปีงบ 2563
ควาปีปทุม

-

-

-

-

รวม 66 โครงการ

ปีงบ 2563



บรรลุตามตัวชี้วัดของ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาฯ มหาสารคาม

จานวนตัวชี้วดั ที่บรรลุผล
สัมฤทธิ์

ผลสัมฤทธิข์ อง
โครงการ
จานวนตัวชี้วดั ทั้งหมด

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณของ
กิจกรรม/โครงการ
เบิกจ่ายจริง
(บาท)

ผลการปฏิบัติกิจกรรม/โครงการ

ยังไม่เบิกจ่าย
(บาท)

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ยกเลิกโครงการ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

ดาเนินการแล้ว

งบประมาณ
(บาท)

กาลังดาเนินการ

โครงการ/กิจกรรม

ยังไม่ได้ดาเนินการ

ที่

- มีการปรับปรุงระบบการบริหาร
จัดการ สถานศึกษาให้มีเอกภาพ
สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
- มีรูปแบบ/กระบวนการ สรรหา
แต่งตั้ง โยกย้าย ผู้บริหาร ครู อาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา ตามระบบ
คุณธรรม โปร่งใส และยึดประโยชน์
ของทางราชการ
- ร้อยละของสถานศึกษาที่บริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล

61,930,424

63

64
รายละเอียดการติดตามการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ที่

5

โครงการ
งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
โครงการติดตามประชากรวัยเรียน ตาม ทร.14
11,000
สพป.มหาสารคาม เขต 3
โครงการการรับนักเรียนประจาปีการศึกษา 2563
10,000
โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บาเพ็ญ
55,000
ประโยชน์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา/อาชีวศึกษาใน
จังหวัดมหาสารคาม ปี พ.ศ.2563 (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
โครงการประชุมพิจารณาและคัดเลือกนักเรียน
20,000
รับทุนการศึกษา ปี 2563
โครงการลดปัญหาออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา
26,000

6

โครงการพิธีมอบทุนการศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2563

7

โครงการส่งเสริมการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นสู่ชุมชน

ไม่ระบุงบประมาณ

8

โครงการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ไม่ระบุงบประมาณ

9
10
11
12
13
14
15
16

โครงการการศึกษาตามอัธยาศัย
โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ
โครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตาบล
โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ 70 ชั่วโมง
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
โครงการพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการโดยศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดมหาสารคาม
จานวน 16 โครงการ

1
2
3
4

10,000

808,510
651,200
1,136,580
51,400
5,487,000
1,420,800
556,830
112,890
10,357,210

หน่วยงาน
สพป.มค.3
สพม.26
สพม.26
สพม.26
วิทยาลัยเทคนิค
มค.
วิทยาลัยเทคนิค
มค.
วิทยาลัย
สารพัดช่าง มค.
วิทยาลัย
สารพัดช่าง มค.
สนง.กศน.มค.
สนง.กศน.มค.
สนง.กศน.มค.
สนง.กศน.มค.
สนง.กศน.มค.
สนง.กศน.มค.
สนง.กศน.มค.
ศูนย์การศึกษา
พิเศษ มค.

65
แบบฟอร์มการติดตามการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดมหาสารคาม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)
โครงการ ติดตามประชากรวัยเรียน ตาม ทร.14 สพป.มหาสารคาม เขต 3
ตอนที่ 1 ผู้ให้ข้อมูล
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ :
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวปิยนันท์ รักขันแสง
โทรศัพท์/มือถือ :
0899424850
กลุ่มงาน/กอง/คณะ/สาขา :
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ตอนที่ 2 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
2.1 วัตถุประสงค์
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
□ ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ

2.2 เป้าหมาย
 บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้
□ ไม่บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้ เพราะ

2.3 ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลที่ได้รับ

ร้อยละ

บรรลุ

1. ประชากรวัยเรียนที่
เกิดปี 2556 เข้ารับ
การศึกษาภาคบังคับใน
ปีการศึกษา 2563

ประชากรวัยเรียนใน
เขตพื้นที่บริการ 4
อาเภอ โกสุมพิสัย
กุดรัง เชียงยืน ชืนชม

ประชากรวัยเรียน
ได้รับสิทธิและ
โอกาสในการเข้า
เรียน

100

√

2.4 ระยะเวลาการดาเนินโครงการ

ไม่
บรรลุ

1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563

2.5 ผลการดาเนินโครงการ
□ ยังไม่ได้ดาเนินการ □ อยู่ระหว่างดาเนินการ  ดาเนินการแล้ว
สาเหตุ (กรณียังไม่ได้ดาเนินการ/ยกเลิกโครงการ)

□ ยกเลิกโครงการ
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2.6 การเบิกจ่ายงบประมาณ  มีการเบิกจ่าย
งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ 11,000 บาท เบิกจ่ายจริง 5,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 49
2.7 ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินโครงการ
□ ไม่มี
 มี (ระบุ) 1.การประสานขอคัดสาเนาทร.14 ต้องไปประสานขอที่สานักทะเบียนทั้ง 4 อาเภอ ตามเขต
พื้นที่บริการ เห็นควรมีหน่วยงานประสานกลางเพื่อใช้เป็นข้อมูลส่วนกลาง
2.8 แนวทางแก้ไข การประสานขอคัดสาเนา ทร.14 ต้องไปประสานขอที่สานักทะเบียนทั้ง 4 อาเภอ
ตามเขตพื้นที่บริการ เห็นควรมีหน่วยงานประสานกลางเพื่อใช้เป็นข้อมูลส่วนกลาง ร่วมกันภายในจังหวัด
มหาสารคาม
2.9 รูปภาพ/เอกสารหลักฐานประกอบ

ขอรับรองข้อมูลถูกต้อง
(ลงชื่อ) นางสาวปิยนันท์ รักขันแสง
(นางสาวปิยนันท์ รักขันแสง)
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ผู้รายงานผลการดาเนินงาน
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แบบฟอร์มการติดตามการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดมหาสารคาม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)
โครงการ การรับนักเรียน ประจาปีการศึกษา 2563
ตอนที่ 1 ผู้ให้ข้อมูล
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ : สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
ผู้รับผิดชอบ : นางวราลักษณ์ บุษบง
โทรศัพท์/มือถือ : 089-6238039
กลุ่มงาน/กอง/คณะ/สาขา : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1

ตอนที่ 2 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
2.1 วัตถุประสงค์
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
□ ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ
2.2 เป้าหมาย
 บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้
□ ไม่บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้ เพราะ
2.3 ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
1. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูล
สารสนเทศเกี่ยวกับการรับ
นักเรียน
2. ผู้รับผิดชอบการรับนักเรียน
รายงานผลการรับนักเรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพข้อมูล
เป็นปัจจุบัน ทันกาหนดเวลา
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26
มีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ
การรับนักเรียนเป็นปัจจุบัน

ผลที่ได้รับ

ร้อยละ

โรงเรียนในสังกัด
35 โรงเรียน

แผนการรับนักเรียน
ปีการศึกษา 2563

100

โรงเรียนทุก
โรงเรียน (35 โรง)

ข้อมูลการรับนักเรียน
ในระบบเป็นปัจจุบัน
ตามปฏิทิน ที่ สพฐ.
กาหนด
ข้อมูลการรับนักเรียน
(ม.1 และ ม.4)
ปีการศึกษา 2563

100

ข้อมูลการรับ
นักเรียน ปี
การศึกษา 2563

2.4 ระยะเวลาการดาเนินโครงการ พฤศจิกายน 2562 – กรกฎาคม 2563
2.5 ผลการดาเนินโครงการ
□ ยังไม่ได้ดาเนินการ □ อยู่ระหว่างดาเนินการ  ดาเนินการแล้ว
สาเหตุ (กรณียังไม่ได้ดาเนินการ/ยกเลิกโครงการ)

บรรลุ



100


□ ยกเลิกโครงการ

ไม่
บรรลุ
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2.6 การเบิกจ่ายงบประมาณ
 มีการเบิกจ่าย
□ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ 10,000
บาท เบิกจ่ายจริง 10,000...บาท คิดเป็นร้อยละ 100
2.7 ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินโครงการ
□ ไม่มี
 มี (ระบุ)
1. เนื่องจากในการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้นักเรียนสมัครเข้าเรียนเกินแผนการรับนักเรียนที่โรงเรียนได้วางแผนไว้
2. ค่านิยม ของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนประจาจังหวัด หรือประจาอาเภอ
ทาให้นักเรียนมัธยมประจาตาบลมีจานวนลดลงเรื่อย ๆ
3. ปัญหาการคมนาคมระหว่างบ้านกับโรงเรียน บางพื้นที่โรงเรียนอยู่ไกลจากบ้านของนักเรียน
4. โรงเรียนเอกชน (สามัญ) มีความพร้อมด้านบุคลากร สื่อ อุปกรณ์ มีบริการรถรับ–ส่ง นักเรียน ทาให้
ผู้ปกครองของนักเรียนที่มีฐานะทางครอบครัว นิยมส่งบุตรหลานของเข้าเรียน ร.ร.เอกชน
2.8 แนวทางแก้ไข
1. ผู้บริหารโรงเรียนต้องเข้าถึงชุมชน ผู้ปกครอง เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในคุณภาพการจัดการเรียน
การสอน ของโรงเรียนตน
2. การสนับสนุนงบประมาณ จัดทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มขึ้น ให้แก่เด็กนักเรียน เนื่องจาก
ในพื้นที่ ยังมีผู้ปกครองที่มีฐานะครอบครัวยากจน
3. การสร้างความตระหนัก ความเชื่อมั่น และให้เห็นความสาคัญของการศึกษาแก่ประชาชน
ในพื้นที่ อย่างครอบคลุมและทั่วถึง
4. สร้างความตระหนัก แก่ผู้ปกครอง ให้สนับสนุนให้ส่งบุตรหลาน เข้าเรียนโรงเรียนใกล้บ้าน
5. มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกโรงเรียน และอย่างต่อเนื่อง
2.9 รูปภาพ/เอกสารหลักฐานประกอบ
ภาพการติดตามการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563
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ภาพกิจกรรมการคัดกรองบุคคล ช่วงการรับสมัครนักเรียน
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ขอรับรองข้อมูลถูกต้อง
(ลงชื่อ) ..................................................................
(นางวราลักษณ์ บุษบง)
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
ผู้รายงานผลการดาเนินงาน
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แบบฟอร์มการติดตามการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดมหาสารคาม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)
โครงการ ส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บาเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา/
อาชีวศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม ปี พ.ศ.2563 (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
ตอนที่ 1 ผู้ให้ข้อมูล
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ : สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวธิดารัตน์ พลศรี
โทรศัพท์/มือถือ : 098-1641997
กลุ่มงาน/กอง/คณะ/สาขา : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1

ตอนที่ 2 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
2.1 วัตถุประสงค์
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ (เฉพาะกิจกรรมที่ 1 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โครงการเด็กดีมีที่เรียน สาหรับกิจกรรมที่ 2 การประชุมวางแผนการจัดสรรโควตา และกิจกรรมที่ 3 การประชุม
ชี้แจงครูแนะแนวอยู่ระหว่างดาเนินการในช่วงเดือนกันยายน 2563)

□

ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ
หมายเหตุ มีการปรับแผนโครงการให้เข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
และการเปิดเทอมของสถาบันอุดมศึกษา/อาชีวศึกษา เปลี่ยนไปจากเดิม
2.2 เป้าหมาย
 บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้ (เฉพาะกิจกรรมที่ 1 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการเด็กดีมี
ที่เรียน สาหรับกิจกรรมที่ 2 การประชุมวางแผนการจัดสรรโควตา และกิจกรรมที่ 3 การประชุมขี้แจงครูแนะแนวอยู่
ระหว่างดาเนินการในช่วงเดือนกันยายน 2563)

□ ไม่บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้ เพราะ
2.3 ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัด
- นักเรียนที่มีคุณธรรม
จริยธรรมและบาเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อสังคมตาม
ค่านิยมหลักของคนไทย 12
ประการ ได้รับการส่งเสริมและ
ได้เข้าศึกษาต่อใน
สถาบันอุดมศึกษาและ
อาชีวศึกษา จังหวัด
มหาสารคาม

เป้าหมาย
นักเรียนสังกัด
สพม.26
ได้เข้าศึกษาต่อตาม
โครงการ

ผลที่ได้รับ
อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
โดยผลจะปรากฎใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564
(ปีการศึกษา2564)

ร้อยละ
100

บรรลุ
-

ไม่บรรลุ
ยังไม่
บรรลุ
อยู่
ระหว่าง
ดาเนินก
าร
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ตัวชี้วัด
นักเรียน/นิสิต ที่เข้าร่วม
โครงการได้รับการพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
อย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นฐาน
ในการพัฒนากาลังคนของ
สังคมและชาติต่อไป
- กลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วม
โครงการ และเกิดภาคี
เครือข่ายร่วมกันในการ
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมาย
นักเรียน/นิสิตใน
โครงการเด็กดีมี
ที่เรียนเข้าร่วม
กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้

ผลที่ได้รับ
ร้อยละ
- เกิดเครือข่ายนิสิต
100
โครงการเด็กดีมีที่
เรียนเป็น ของ สพม.
26
- นิสิตได้รับการ
พัฒนา
นิสิตในโครงการ
- กิจกรรมที่ 1
กิจกรรม
ครูแนะแนว และ มีภาคีเครือข่ายนิสิต
ที่ 1
สถาบันอุดมศึกษา/ โครงการเด็กดีมีที่
คิดเป็น
อาชีวศึกษาเข้าร่วม เรียน ของ สพม.26
ร้อยละ
กิจกรรมทุกกิจกรรม จานวน 9 แห่ง
100
และมีภาครีเครือข่าย - อาชีว มค.
- เทคนิค มค.
- ม.มหาสารคาม
- ม.ราชภัฎ
มหาสารคาม
- ม.กีฬา
- สารพัดช่าง มค.
- วิทยาลัยเกษตร มค.
- วิทยาลัยการอาชีพ
พยัคฯ มค.
- วิทยาลัย
เทคนิควาปีปทุม

บรรลุ
บรรลุ

ไม่บรรลุ
-

บรรลุ
เฉพาะ
กิจกรรมที่
1
กิจกรรมที่
2 และ 3
อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

2.4 ระยะเวลาการดาเนินโครงการ ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
2.5 ผลการดาเนินโครงการ
□ ยังไม่ได้ดาเนินการ  อยู่ระหว่างดาเนินการ □ ดาเนินการแล้ว □ ยกเลิกโครงการ
สาเหตุ (กรณียังไม่ได้ดาเนินการ/ยกเลิกโครงการ)
2.6 การเบิกจ่ายงบประมาณ
 มีการเบิกจ่าย
□ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ ได้รับจัดสรรจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 55,000 บาท
เบิกจ่ายจริง เฉพาะกิจกรรมที่ 1 จานวน 24,600 บาท คงเหลือยังไม่เบิกจ่ายและได้กันเงินไว้สาหรับกิจกรรมที่เหลือ
อีกจานวน 30,400 บาท จานวนคิดเป็นร้อยละของงบประมาณที่เบิกจ่ายจริงไปแล้วในกิจกรรมที่ 1 ร้อยละ 45
ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และคงเหลืองบประมาณที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายอีกจานวนร้อยละ 55 ของงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด โดยได้กันเงินไว้เรียบร้อยแล้ว
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2.7 ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินโครงการ

□ ไม่มี
 มี (ระบุ) สถานการณ์การแพร่ระบาดการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ทาให้การดาเนินการไม่เป็น
ไปตามปฏิทินที่วางแผน และได้มีการปรับแผนการดาเนินงานโครงการ
2.8 แนวทางแก้ไข ปรับแผนบูรณาการโครงการ
2.9 รูปภาพ/เอกสารหลักฐานประกอบ

ขอรับรองข้อมูลถูกต้อง
นางสาวธิดารัตน์ พลศรี
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.26
ผู้รายงานผลการดาเนินงาน
25 สิงหาคม 2563
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แบบฟอร์มการติดตามการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดมหาสารคาม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)
โครงการ ประชุมพิจารณาและคัดเลือกนักเรียนรับทุนการศึกษา ปี 2563
ตอนที่ 1 ผู้ให้ข้อมูล
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ : สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวธิดารัตน์ พลศรี
โทรศัพท์/มือถือ : 098-1641997
กลุ่มงาน/กอง/คณะ/สาขา : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1

ตอนที่ 2 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
2.1 วัตถุประสงค์
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
□ ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ

2.2 เป้าหมาย
 บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้
□ ไม่บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้ เพราะ

2.3 ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัด
มีฐานข้อมูลขอรับทุน
ของนักเรียนในสังกัด สพม.26
เป็นของตนเอง
นักเรียนที่จัดส่งข้อมูลมาได้รับ
การคัดเลือกให้รับทุน

เป้าหมาย
โรงเรียนในสังกัดจัดส่ง
ข้อมูลทุนครบ

ผลที่ได้รับ
มีข้อมูลทุนเป็น
ของ สพม.26

ร้อยละ
80

บรรลุ
บรรลุ

ไม่บรรลุ
-

ไม่ต่ากว่าร้อยละ 50
ของจานวนนักเรียนที่
ส่งข้อมูลขอรับทุน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
เนื่องจากใช้
พิจารณาตลอดปี
การศึกษา 2563

50

-

ยังไม่บรรลุ
เนื่องจาก
อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
จึงไม่
สามารถ
สรุปผลได้

2.4 ระยะเวลาการดาเนินโครงการ ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563
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2.5 ผลการดาเนินโครงการ

□ ยังไม่ได้ดาเนินการ

 อยู่ระหว่างดาเนินการ

□ ดาเนินการแล้ว

□ ยกเลิกโครงการ

สาเหตุ (กรณียังไม่ได้ดาเนินการ/ยกเลิกโครงการ)
2.6 การเบิกจ่ายงบประมาณ
 มีการเบิกจ่าย
□ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ 20,000 บาท เบิกจ่ายจริง 5,520 บาท คิดเป็นร้อยละ 28 ของงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร
2.7 ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินโครงการ

□

ไม่มี
 มี (ระบุ) 1. ไม่สามารถระบุได้ว่าจะมีทุนประเภทใดมาให้คัดช่วงใด
2. ข้อมูลทุนนี้ใช้คัดเลือกคาบเกี่ยวปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยใช้คัดเลือกในปีการศึกษา
2563
2.8 แนวทางแก้ไข ของบประมาณ/จัดทาโครงการในปี พ.ศ.2564 ต่อโดยใช้ข้อมูลทุนที่สารวจใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อบูรณาการโครงการต่อเนื่อง
2.9 รูปภาพ/เอกสารหลักฐานประกอบ

ขอรับรองข้อมูลถูกต้อง
นางสาวธิดารัตน์ พลศรี
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.26
ผู้รายงานผลการดาเนินงาน
25 สิงหาคม 2563
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แบบฟอร์มการติดตามการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดมหาสารคาม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)
โครงการ ลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2563
ตอนที่ 1 ผู้ให้ข้อมูล
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ : วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
ผู้รับผิดชอบ : นางมลิดา สัตยาคุณ
โทรศัพท์/มือถือ : 0981614211
กลุ่มงาน/กอง/คณะ/สาขา : งานครูที่ปรึกษา โทรศัพท์ : 043711403 ต่อ 152
ตอนที่ 2 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
2.1 วัตถุประสงค์
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
□ ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ

2.2 เป้าหมาย
 บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้
□ ไม่บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้ เพราะ

2.3 ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

นักเรียน นักศึกษา
ทุกชั้นปี

นักเรียน นักศึกษา
ทุกชั้นปี

ผลที่ได้รับ

สามารถลดจานวนนักเรียน
นักศึกษาที่มีปัญหาการออก
กลางคันได้ตามเป้าหมาย
ไม่เกินร้อยละ 5
ผู้ปกครอง นักเรียน ผู้ปกครอง นักเรียน สามารถติดตาม ดูแล เฝ้า
นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 นักศึกษา ระดับ
ระวัง และแก้ปัญหาการออก
ปวช. และปวส. ชั้น กลางคันของนักเรียน
ปีที่ 1 ปีการศึกษา นักศึกษา ได้
2563

ร้อยละ

บรรลุ
จานวนนักเรียน
นักศึกษามีปัญหา
การออกกลางคัน
ไม่เกินร้อยละ 5
สามารถพัฒนา
และสร้าง
เครือข่ายการ
จัดระบบและดูแล
นักเรียน นักศึกษา
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ไม่
บรรลุ
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ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลที่ได้รับ

ร้อยละ

ครูที่ปรึกษาและ
บุคลากร
วิทยาลัยเทคนิค
มหาสารคามลด
ปัญหาการออก
กลางคันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

นักเรียน นักศึกษา
ที่ออกกลางคัน ปี
การศึกษา 2562

สามารถติดตามผู้เรียนที่ออก
กลางคัน ปีการศึกษา 2562
กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาใหม่
ได้

บรรลุ

ไม่
บรรลุ

2.4 ระยะเวลาการดาเนินโครงการ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
2.5 ผลการดาเนินโครงการ

□ ยังไม่ได้ดาเนินการ

 อยู่ระหว่างดาเนินการ

□ ดาเนินการแล้ว

□ ยกเลิกโครงการ

สาเหตุ (กรณียังไม่ได้ดาเนินการ/ยกเลิกโครงการ)
2.6 การเบิกจ่ายงบประมาณ
 มีการเบิกจ่าย
□ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ 26,000 บาท เบิกจ่ายจริง 26,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100
2.7 ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินโครงการ
 ไม่มี

□ มี (ระบุ)
2.8 แนวทางแก้ไข
2.9 รูปภาพ/เอกสารหลักฐานประกอบ
ภาควิชาเทคโนโลยีเครื่องมือกล
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ภาควิชาเทคโนโลยีเครื่องกล

ภาควิชาเทคโนโลยีซ่อมบารุงและอุตสาหกรรม

ภาควิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

78
ภาควิชาเทคโนโลยีโลหะการ

ภาควิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง

ภาควิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

79
ภาควิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้ากาลัง
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แบบฟอร์มการติดตามการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดมหาสารคาม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)
โครงการ พิธีมอบทุนการศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2563
ตอนที่ 1 ผู้ให้ข้อมูล
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ : วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
ผู้รับผิดชอบ : นางปิยวรรณ พลวัน
โทรศัพท์/มือถือ : 0862427503
กลุ่มงาน/กอง/คณะ/สาขา : งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ตอนที่ 2 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
2.1 วัตถุประสงค์
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
□ ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ

2.2 เป้าหมาย
 บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้
□ ไม่บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้ เพราะ

2.3 ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลที่ได้รับ

ร้อยละ

บรรลุ

นักเรียน นักศึกษา
ได้รับทุนการศึกษา

180 คน

253 คน

100



ไม่
บรรลุ

2.4 ระยะเวลาการดาเนินโครงการ มิถุนายน – 26 สิงหาคม 2563
2.5 ผลการดาเนินโครงการ

□ ยังไม่ได้ดาเนินการ

 อยู่ระหว่างดาเนินการ

สาเหตุ (กรณียังไม่ได้ดาเนินการ/ยกเลิกโครงการ)

□ ดาเนินการแล้ว

□ ยกเลิกโครงการ
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2.6 การเบิกจ่ายงบประมาณ
 มีการเบิกจ่าย
□ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ 10,000 บาท เบิกจ่ายจริง 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100
2.7 ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินโครงการ
 ไม่มี

□ มี (ระบุ)
2.8 แนวทางแก้ไข
2.9 รูปภาพ/เอกสารหลักฐานประกอบ
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แบบฟอร์มการติดตามการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
พ.ศ. 2562 – 2565 จังหวัดมหาสารคาม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)
โครงการ ส่งเสริมการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นสู่ชุมชน
ตอนที่ 1 ผู้ให้ข้อมูล
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ : วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม
ผู้รับผิดชอบ : นางวรรณิภา บุรมย์
โทรศัพท์/มือถือ : 081 964 2278
กลุ่มงาน/กอง/คณะ/สาขา :
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ตอนที่ 2 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
2.1 วัตถุประสงค์
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ
2.2 เป้าหมาย
 บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้
 ไม่บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้ เพราะ
2.3 ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผลที่ได้รับ
1. ฝึกอบรบทักษะอาชีพ
1. ฝึกอบรม
1. ผู้เข้าร่วมโครงการ
ให้กับประชาชนที่สนใจและ อาชีพการตัดผม สามารถนาไป
ได้ใช้เวลาว่างให้เกิด
ชาย
ประกอบเป็นอาชีพ
ประโยชน์
2. ฝึกอบรม
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ
2. ผู้เข้าอบรมสามารถนาไป อาชีพการทา
รู้จักใช้เวลาว่างให้
ประกอบเป็นอาชีพหลักหรือ ขนม
เป็นประโยชน์
อาชีพเสริมเมื่อสิ้นสุดการ
ฝึกอบรม

ร้อยละ
100

บรรลุ


ไม่บรรลุ

2.4 ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
ระหว่างวันที่ 13 – 18 มิถุนายน 2563
2.5 ผลการดาเนินโครงการ
 ยังไม่ได้ดาเนินการ  อยู่ระหว่างดาเนินการ  ดาเนินการแล้ว  ยกเลิกโครงการ
สาเหตุ (กรณียังไม่ได้ดาเนินการ/ยกเลิกโครงการ)
2.6 การเบิกจ่ายงบประมาณ
 มีการเบิกจ่าย
 ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ บาท เบิกจ่ายจริง บาท คิดเป็นร้อย 2.7 ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินโครงการ
 ไม่มี
 มี (ระบุ) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทาให้มี
ผู้ใช้บริการค่อนข้างน้อย
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2.8 แนวทางแก้ไข
- ถ้าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลดน้อยลง
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม จะนานวัตกรรมมาพัฒนาต่อยอดต่อไป
2.9 รูปภาพ

ขอรับรองข้อมูลถูกต้อง
(ลงชื่อ) นายไพรัตน์ ธุระธรรม
(นายไพรัตน์ ธุระธรรม)
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม
ผู้รางานผลการดาเนินงาน
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แบบฟอร์มการติดตามการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
พ.ศ. 2562 – 2565 จังหวัดมหาสารคาม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)
โครงการ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่ชุมชน
ตอนที่ 1 ผู้ให้ข้อมูล
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ : วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม
ผู้รับผิดชอบ : นายวรวุฒิ สีมี
โทรศัพท์/มือถือ : 093 878 8547
กลุ่มงาน/กอง/คณะ/สาขา ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ตอนที่ 2 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
2.1 วัตถุประสงค์
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ
2.2 เป้าหมาย
 บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้
 ไม่บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้ เพราะ
2.3 ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผลที่ได้รับ
ร้อยละ
บรรลุ
ไม่บรรลุ
1. ส่งเสริมยกระดับ
1. สร้างนวัตกรรม 1. ผู้เข้าร่วม
100

นวัตกรรมเดิม สร้างให้เกิด การทอเสื่อกก
โครงการสามารถ
นวัตกรรมใหม่ ด้วยการ
นาไปต่อยอดการ
พัฒนา และนวัตกรรม
สร้างอาชีพ
ร่วมกับชุมชน
2. ผู้เข้าร่วม
2. ผู้เข้าอบรมสามารถนาไป
โครงการรู้จักใช้
ประกอบเป็นอาชีพหลักหรือ
เวลาว่างให้เป็น
อาชีพเสริมเมื่อสิ้นสุดการ
ประโยชน์
ฝึกอบรม
2.4 ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
ระหว่างวันที่ 13 – 18 มิถุนายน 2563
2.5 ผลการดาเนินโครงการ
 ยังไม่ได้ดาเนินการ  อยู่ระหว่างดาเนินการ  ดาเนินการแล้ว  ยกเลิกโครงการ
สาเหตุ (กรณียังไม่ได้ดาเนินการ/ยกเลิกโครงการ)
2.6 การเบิกจ่ายงบประมาณ
 มีการเบิกจ่าย
 ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ บาท เบิกจ่ายจริง บาท คิดเป็นร้อย -
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2.7 ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินโครงการ
 ไม่มี
 มี (ระบุ) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทาให้มี
ผู้ใช้บริการค่อนข้างน้อย
2.8 แนวทางแก้ไข ถ้าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลด
น้อยลง วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม จะนานวัตกรรมมาพัฒนาต่อยอดต่อไป
2.9 รูปภาพ/เอกสารหลักฐานประกอบ

อ้างอิง http://yp.mpc.ac.th/

ขอรับรองข้อมูลถูกต้อง
(ลงชื่อ) นายไพรัตน์ ธุระธรรม
(นายไพรัตน์ ธุระธรรม)
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม
ผู้รางานผลการดาเนินงาน
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แบบฟอร์มการติดตามการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดมหาสารคาม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)
โครงการ

การศึกษาตามอัธยาศัย

ตอนที่ 1 ผู้ให้ข้อมูล
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ : สานักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม
ผู้รับผิดชอบ : นายวิญญู นิทรัพย์
โทรศัพท์/มือถือ :
กลุ่มงาน/กอง/คณะ/สาขา :
กลุ่มงานการศึกษาตามอัธยาศัย
1
ตอนที่ 2 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
2.1 วัตถุประสงค์
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
□ ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ

088-5718565

2.2 เป้าหมาย
 บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้
□ ไม่บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้ เพราะ

2.3 ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัด
ผลการดาเนินงานสาเร็จร้อยละ
100 โดยวัดจากกลุ่มเป้าหมาย
ของภาคีเครือข่าย / สถานศึกษา
หรือโรงเรียนที่นานักเรียน
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม

เป้าหมาย
นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป
จานวน 50,000 คน

2.4 ระยะเวลาการดาเนินโครงการ

ผลที่ได้รับ
นักศึกษา
และประชาชน
ทั่วไป จานวน
50,000 คน

ร้อยละ
100

บรรลุ
√

1 ตุลาคม 2562 – 30 สิงหาคม 2563

2.5 ผลการดาเนินโครงการ
□ ยังไม่ได้ดาเนินการ □ อยู่ระหว่างดาเนินการ  ดาเนินการแล้ว □ ยกเลิกโครงการ
สาเหตุ (กรณียังไม่ได้ดาเนินการ/ยกเลิกโครงการ)

-

ไม่บรรลุ
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2.6 การเบิกจ่ายงบประมาณ
 มีการเบิกจ่าย
□ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ 808,510
บาท เบิกจ่ายจริง 808,510
บาท
คิดเป็นร้อยละ 100
2.7 ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินโครงการ
 ไม่มี
□ มี (ระบุ)
2.8 แนวทางแก้ไข

-

2.9 รูปภาพ/เอกสารหลักฐานประกอบ
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แบบฟอร์มการติดตามการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดมหาสารคาม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)
โครงการ

ส่งเสริมการรู้หนังสือ

ตอนที่ 1 ผู้ให้ข้อมูล
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ : สานักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม
ผู้รับผิดชอบ : นางนิชาพร สุราช
โทรศัพท์/มือถือ : 093-4653656
กลุ่มงาน/กอง/คณะ/สาขา :
กลุ่มงานการศึกษานอกระบบ
ตอนที่ 2 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
2.1 วัตถุประสงค์
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
□
ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ

2.2 เป้าหมาย
 บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้
□ ไม่บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้ เพราะ

2.3 ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัด
ร้อยละ 80 ของผุ้เข้าร่วมกิจกรรม
สามารถอ่านออก เขียนได้ และ
คิดเลขเป็นตามจุดมุ่งหมายของ
กิจกรรม
2.4 ระยะเวลาการดาเนินโครงการ

เป้าหมาย

ผลที่ได้รับ

ร้อยละ

บรรลุ

ไม่บรรลุ

1,184

1,184

100

√

-

1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563

2.5 ผลการดาเนินโครงการ
□ ยังไม่ได้ดาเนินการ □ อยู่ระหว่างดาเนินการ  ดาเนินการแล้ว □ ยกเลิกโครงการ
สาเหตุ (กรณียังไม่ได้ดาเนินการ/ยกเลิกโครงการ)

-

2.6 การเบิกจ่ายงบประมาณ
 มีการเบิกจ่าย
□ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ 651,200
บาท เบิกจ่ายจริง 651,200
บาท
คิดเป็นร้อยละ 100
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2.7 ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินโครงการ
 ไม่มี
□ มี (ระบุ)
2.8 แนวทางแก้ไข

-

2.9 รูปภาพ/เอกสารหลักฐานประกอบ
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แบบฟอร์มการติดตามการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดมหาสารคาม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)
โครงการ

สร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชน

ตอนที่ 1 ผู้ให้ข้อมูล
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ : สานักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวนิยะดา ไชยะดา
โทรศัพท์/มือถือ : 085-4654921
กลุ่มงาน/กอง/คณะ/สาขา :
กลุม่ งานยุทธศาสตร์และการพัฒนา
ตอนที่ 2 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
2.1 วัตถุประสงค์
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
□
ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ

2.2 เป้าหมาย
 บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้
□ ไม่บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้ เพราะ

2.3 ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัด
ผู้เข้าอบรมสามารถนาความรู้
ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับ
ประชาชน ให้มีความรู้
ความสามารถ เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
และการใช้เครื่องมือดิจิทัลต่างๆ
การค้าออนไลน์ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ สามารถนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน

เป้าหมาย

ผลที่ได้รับ

ร้อยละ

บรรลุ

ไม่บรรลุ

1,995 คน

1,995 คน

100

√

-
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2.4 ระยะเวลาการดาเนินโครงการ

1 ตุลาคม 2562 – 15 สิงหาคม 2563

2.5 ผลการดาเนินโครงการ
□ ยังไม่ได้ดาเนินการ □ อยู่ระหว่างดาเนินการ  ดาเนินการแล้ว □ ยกเลิกโครงการ
สาเหตุ (กรณียังไม่ได้ดาเนินการ/ยกเลิกโครงการ)
2.6 การเบิกจ่ายงบประมาณ
 มีการเบิกจ่าย
งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ 1,136,580
บาท เบิกจ่ายจริง
คิดเป็นร้อยละ 100
2.7 ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินโครงการ
 ไม่มี
□ มี (ระบุ)
2.8 แนวทางแก้ไข

-

2.9 รูปภาพ/เอกสารหลักฐานประกอบ

□ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
1,136,580
บาท
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แบบฟอร์มการติดตามการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดมหาสารคาม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)
โครงการ

ความร่วมมือการผลิตและดูแลผู้สูงอายุ 70 ชั่วโมง

ตอนที่ 1 ผู้ให้ข้อมูล
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ : สานักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวศศิธร บุญหล้า
โทรศัพท์/มือถือ : 086-6475288
กลุ่มงาน/กอง/คณะ/สาขา :
กลุ่มงานส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ
ตอนที่ 2 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
2.1 วัตถุประสงค์
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ

2.2 เป้าหมาย
 บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้
ไม่บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้ เพราะ

2.3 ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัด
ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้ความเข้าใจในการดูแล
ผู้สูงอายุมากขึ้น

เป้าหมาย

ผลที่ได้รับ

ร้อยละ

บรรลุ

ไม่บรรลุ

40

40

100

√

-

2.4 ระยะเวลาการดาเนินโครงการ

1 ตุลาคม 2562 – 15 สิงหาคม 2563

2.5 ผลการดาเนินโครงการ
□ ยังไม่ได้ดาเนินการ □ อยู่ระหว่างดาเนินการ  ดาเนินการแล้ว □ ยกเลิกโครงการ
สาเหตุ (กรณียังไม่ได้ดาเนินการ/ยกเลิกโครงการ)

-
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2.6 การเบิกจ่ายงบประมาณ
 มีการเบิกจ่าย
□ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ 51,400
บาท เบิกจ่ายจริง 51,400 บาท
คิดเป็นร้อยละ 100
2.7 ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินโครงการ
 ไม่มี
□ มี (ระบุ)
2.8 แนวทางแก้ไข

-

2.9 รูปภาพ/เอกสารหลักฐานประกอบ
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แบบฟอร์มการติดตามการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดมหาสารคาม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)
โครงการ

ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

ตอนที่ 1 ผู้ให้ข้อมูล
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ : สานักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวบุษกร สุวรรณศรี
โทรศัพท์/มือถือ : 085-1962163
กลุ่มงาน/กอง/คณะ/สาขา :
กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
ตอนที่ 2 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
2.1 วัตถุประสงค์
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
□
ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ

2.2 เป้าหมาย
 บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้
□ ไม่บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้ เพราะ

2.3 ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัด
กลุ่มเป้าหมายได้เห็น
ช่องทางการประกอบอาชีพ
หรือการต่อยอดอาชีพเดิมให้
พัฒนาขึ้น และนาความรู้ที่
ได้รับไปประกอบอาชีพ
สร้างรายได้ และมีงานทา
สามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่าง
ยั่งยืน

เป้าหมาย

ผลที่ได้รับ

ร้อยละ

บรรลุ

ไม่
บรรลุ

8,482

8,482

100

√

-
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2.4 ระยะเวลาการดาเนินโครงการ

1 ตุลาคม 2562 – 15 สิงหาคม 2563

2.5 ผลการดาเนินโครงการ
□ ยังไม่ได้ดาเนินการ □ อยู่ระหว่างดาเนินการ  ดาเนินการแล้ว □ ยกเลิกโครงการ
สาเหตุ (กรณียังไม่ได้ดาเนินการ/ยกเลิกโครงการ)
 มีการเบิกจ่าย
บาท เบิกจ่ายจริง

2.6 การเบิกจ่ายงบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ 5,487,000
คิดเป็นร้อยละ 100

2.7 ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินโครงการ
 ไม่มี
□ มี (ระบุ)
2.8 แนวทางแก้ไข

-

2.9 รูปภาพ/เอกสารหลักฐานประกอบ

□ ยังไม่มกี ารเบิกจ่าย
5,487,000 บาท
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แบบฟอร์มการติดตามการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดมหาสารคาม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)
โครงการ

จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

ตอนที่ 1 ผู้ให้ข้อมูล
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ : สานักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม
ผู้รับผิดชอบ : นางนิชาพร สุราช
โทรศัพท์/มือถือ : 093-4653656
กลุ่มงาน/กอง/คณะ/สาขา :
กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
ตอนที่ 2 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
2.1 วัตถุประสงค์
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ

2.2 เป้าหมาย
 บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้
ไม่บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้ เพราะ

2.3 ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัด
ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย
มีความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการเรียนรู้ แบบ
บูรณาการ และนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้

เป้าหมาย

ผลที่ได้รับ

ร้อยละ

บรรลุ

ไม่บรรลุ

3,552

3,552

100

√

-

2.4 ระยะเวลาการดาเนินโครงการ

1 ตุลาคม 2562 – 15 สิงหาคม 2563

2.5 ผลการดาเนินโครงการ
□ ยังไม่ได้ดาเนินการ □ อยู่ระหว่างดาเนินการ  ดาเนินการแล้ว □ ยกเลิกโครงการ
สาเหตุ (กรณียังไม่ได้ดาเนินการ/ยกเลิกโครงการ)

-
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 มีการเบิกจ่าย
บาท เบิกจ่ายจริง

2.6 การเบิกจ่ายงบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ 1,420,800
คิดเป็นร้อยละ 100

2.7 ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินโครงการ
 ไม่มี
□ มี (ระบุ)
2.8 แนวทางแก้ไข

-

2.9 รูปภาพ/เอกสารหลักฐานประกอบ

□ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
1,420,800 บาท

98
แบบฟอร์มการติดตามการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดมหาสารคาม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)
โครงการ

จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

ตอนที่ 1 ผู้ให้ข้อมูล
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ : สานักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม
ผู้รับผิดชอบ : นางนิชาพร สุราช
โทรศัพท์/มือถือ : 093-4653656
กลุ่มงาน/กอง/คณะ/สาขา :
กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
ตอนที่ 2 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
2.1 วัตถุประสงค์
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
□
ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ

2.2 เป้าหมาย
 บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้
□ ไม่บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้ เพราะ

2.3 ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัด
ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายมี
ทักษะการดารงชีวิตตลอดจนสามารถ
ประกอบอาชีพพึ่งพาตนเองได้ มี
ความรู้ความสามารถในการบริหาร
จัดการชีวิตของตนเองให้อยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข สามารถเผชิญ
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิต
ประจาวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเตรียมพร้อมสาหรับการปรับตัว
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ข่าวสารข้อมูลและเทคโนโลยี
สมัยใหม่ในอนาคต โดยจัดกิจกรรมที่
มีเนื้อหาสาคัญ

เป้าหมาย

ผลที่ได้รับ

ร้อยละ

บรรลุ

ไม่บรรลุ

4,842

4,842

100

√

-
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2.4 ระยะเวลาการดาเนินโครงการ

1 ตุลาคม 2562 – 15 สิงหาคม 2563

2.5 ผลการดาเนินโครงการ
□ ยังไม่ได้ดาเนินการ □ อยู่ระหว่างดาเนินการ  ดาเนินการแล้ว □ ยกเลิกโครงการ
สาเหตุ (กรณียังไม่ได้ดาเนินการ/ยกเลิกโครงการ)
 มีการเบิกจ่าย
บาท เบิกจ่ายจริง

2.6 การเบิกจ่ายงบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ 556,830
คิดเป็นร้อยละ 100

2.7 ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินโครงการ
 ไม่มี
□ มี (ระบุ)
2.8 แนวทางแก้ไข

-

2.9 รูปภาพ/เอกสารหลักฐานประกอบ

□ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
556,830
บาท

100
รายงานการติดตามการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดมหาสารคาม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)
โครงการ พัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการโดยศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดมหาสารคาม
ตอนที่ 1 ผู้ให้ข้อมูล
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ : ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดมหาสารคาม
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวศิโรรัตน์ วรเชษฐ์ โทรศัพท์/มือถือ : 0857388491
กลุ่มงาน/กอง/คณะ/สาขา : กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ
ตอนที่ 2 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
2.1 วัตถุประสงค์
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
□ ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ

2.2 เป้าหมาย
 บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้
□ ไม่บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้ เพราะ

2.3 ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

1. ร้อยละ 100 มีการสารวจ
ข้อมูลเด็กพิการในวัยเรียน
ในแต่ละพื้นที่บริการทั้ง 13
อาเภอ จังหวัด
มหาสารคาม
2. ร้อยละ 100 ของเด็ก
พิการในวัยเรียนในเขต
พื้นที่ของหน่วยบริการ มี
แผนการการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP)
3. ร้อยละ 100 ศูนย์
การศึกษาพิเศษประจา
จังหวัดมหาสารคามทั้ง 9

เด็กพิการในวัยเรียน
0 -18 ปี พื้นที่ 13
อาเภอในจังหวัด
มหาสารคาม
เด็กพิการในวัยเรียน
0 -18 ปี พื้นที่ 13
อาเภอในจังหวัด
มหาสารคาม

ผลที่ได้รับ

ร้อยละ

บรรลุ

มีข้อมูลเด็กพิการในวัย
เรียนของแต่ละพื้นที่
บริการทั้ง 13 อาเภอใน
จังหวัดมหาสารคาม

100

√

เด็กพิการในวัยเรียนใน
พื้นที่ของหน่วยบริการ
ได้รับการจัดการศึกษาตาม
แผนการให้บริการ

100

√

ศูนย์การศึกษาพิเศษ หน่วยบริการ 9 หน่วย มี
ประจาจังหวัด
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

100

√

ไม่
บรรลุ
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หน่วยบริการมีการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อม
และพัฒนาหน่วยบริการให้
มีสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมและเอื้ออานวย
ต่อการให้บริการสาหรับ
เด็กที่มารับบริการในแต่ละ
พื้นที่
4. ร้อยละ 100 ของบุคลากร
ในหน่วยบริการได้รับการ
นิเทศ ติดตาม การ
ปฏิบัติงานในหน่วยบริการ

มหาสารคามทั้ง 9
หน่วยบริการ

และเอื้ออานวยต่อการ
บริหาร

ครูและบุคลากรศูนย์
การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัด
มหาสารคาม

บุคลากรที่ปฏิบัติงานใน
หน่วยบริการมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการให้บริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
และการจัดการศึกษา
สาหรับเด็กพิการ

100

√

2.4 ระยะเวลาการดาเนินโครงการ พฤษภาคม 2563 – สิงหาคม 2563
2.5 ผลการดาเนินโครงการ
□ ยังไม่ได้ดาเนินการ □ อยู่ระหว่างดาเนินการ  ดาเนินการแล้ว

□ ยกเลิกโครงการ

สาเหตุ (กรณียังไม่ได้ดาเนินการ/ยกเลิกโครงการ)
2.6 การเบิกจ่ายงบประมาณ
 มีการเบิกจ่าย
□ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ 112,890 บาท เบิกจ่ายจริง 112,890 คิดเป็นร้อยละ 100
2.7 ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินโครงการ
□ ไม่มี
 มี (ระบุ) งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินโครงการและสนับสนุนการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ
ในจังหวัดมหาสารคามยังมีน้อย
2.8 แนวทางแก้ไข
จังหวัดควรมีการสนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานที่ดูแลให้บริการช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่มเด็กพิการในจังหวัดมหาสารคาม เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กพิการของจังหวัดให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

102
2.9 รูปภาพ/เอกสารหลักฐานประกอบ

ออกพื้นที่สารวจเด็กพิการและมอบถุงยังชีพสาหรับเด็กพิการในจังหวัดมหาสารคาม

ออกพื้นที่สารวจเด็กพิการและมอบถุงยังชีพสาหรับเด็กพิการในจังหวัดมหาสารคาม
ขอรับรองข้อมูลถูกต้อง
(ลงชื่อ) .......
.............................
(นางสาวศิโรรัตน์ วรเชษฐ์)
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ผู้รายงานผลการดาเนินงาน
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รายละเอียดการติดตามการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างคุณภาพชีวิต สุขภาวะ คุณธรรม จริยธรรม ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
ที่
โครงการ
งบประมาณ
หน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างคุณภาพชีวิต สุขภาวะ คุณธรรม จริยธรรม ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
1 โครงการสร้างเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท
299,480
สนง.ศธจ.มค.
ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
2 โครงการยุวกาชาดบาเพ็ญประโยชน์ป้องกันภัย COVID-19
130,000
สนง.ศธจ.มค.
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
3 โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา
9,000
สนง.ศธจ.มค.
4 โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา
9,000
สนง.ศธจ.มค.
5 โครงการส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา
30,000
สนง.ศธจ.มค.
ยุวกาชาดไทย ประจาปี 2563
6 โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด
40,000
สนง.ศธจ.มค.
หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดมหาสารคาม
7 โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนน้อมนาหลัก
15,000
สพป.มค.1
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงเรียนต้นแบบ
สิ่งแวดล้อม ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ปีการศึกษา 2563
8 โครงการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสู่สถานศึกษา สร้างความ
100,000
สพป.มค.3
เข้มแข็งการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ปฏิบัติที่ยั่งยืน
9 โครงการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและ
70,000
สพม.26
คุ้มครองนักเรียน ประจาปี 2563
10 โครงการสร้างจิตสานึกในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยใน
30,000
สพม.26
หน่วยงานโดยใช้หลักการ 3R ประจาปีงบประมาณ 2563
11 โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
15,000
สพม.26
พอเพียงบูรณาการแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
12 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึง
47,000
สพม.26
ประสงค์และค่านิยมของชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม
สพฐ.)
13 โครงการวันสาคัญต่าง ๆ
40,000
สพม.26
14 โครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
757,600
สนง.กศน.มค.
จานวน 14 โครงการ
1,592,080

104
แบบฟอร์มการติดตามการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดมหาสารคาม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)
โครงการ โครงการสร้างเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ตอนที่ 1 ผู้ให้ข้อมูล
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ : สานักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
ผู้รับผิดชอบ : นายปิยะ จันทร์หอมฟุ้ง นางวรทิพ จันทรา โทรศัพท์/มือถือ : 091 8694888
กลุ่มงาน/กอง/คณะ/สาขา :
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาดชาดและกิจการนักเรียน
1

ตอนที่ 2 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
2.1 วัตถุประสงค์
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
□ ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ

2.2 เป้าหมาย
 บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้
□ ไม่บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้ เพราะ

2.3 ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
ลู กเสื อ เนตรนารี ผู้ บั งคั บบั ญชาลู กเสื อ สามัญ
สามั ญ รุ่ น ใหญ่ ในหน่ ว ยงานทางการศึ กษาสั งกั ด
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารและสั ง กั ด อื่ น ในจั ง หวั ด
มหาสารคาม และคณะกรรมการวิทยากรรวมจานวน
350 คน เข้าร่วมสร้างเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอย
พระยุ คลบาทด้ านการศึกษาสู่ การปฏิบั ติ ส านั กงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
เชิงคุณภาพ
1. ลูกเสือ เนตรนารี และผูบ้ ังคับบัญชาฯ มี
ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถ
นาไปใช้ในชีวิตประจาวันเหมาะสม (ระดับมากขึ้น
ไป) ร้อยละ 90

เป้าหมาย

ผลทีไ่ ด้รับ

ร้อยละ บรรลุ ไม่บรรลุ

350 คน

350 คน

100

/

ร้อยละ 90

ร้อยละ 99.14

100

/
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ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

2. ลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาฯ มีความ
เข้าใจพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม รู้จักแยกแยะสิ่ง
ที่ผิดชอบ /ชั่วดี ปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีงาม ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่ง
ที่ชั่ว อยู่ในระดับเหมาะสม (ระดับมากขึ้นไป) ร้อยละ
90
3. ลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาฯ ได้ฝึก
ปฏิบัติทักษะวิชาชีพ เพื่อการมีงานทาและนาความรู้
ประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่าง
เหมาะสม (ระดับมากขึ้นไป) ร้อยละ 90
4. ลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาฯ ได้
เรียนรู้และยึดมั่นในคาปฏิญาณ กฎของลูกเสือ รู้จัก
การบาเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมได้อย่างเหมาะสม
(ระดับมากขึ้นไป) ร้อยละ 90

ร้อยละ 90

ผลทีไ่ ด้รับ
ร้อยละ 99.14

ร้อยละ 90

ร้อยละ 100

100

/

ร้อยละ 90

ร้อยละ 98.71

100

/

2.4 ระยะเวลาการดาเนินโครงการ

ร้อยละ บรรลุ ไม่บรรลุ
100
/

ธันวาคม 2562 – มีนาคม 2563

2.5 ผลการดาเนินโครงการ
□ ยังไม่ได้ดาเนินการ □ อยู่ระหว่างดาเนินการ  ดาเนินการแล้ว

□ ยกเลิกโครงการ

สาเหตุ (กรณียังไม่ได้ดาเนินการ/ยกเลิกโครงการ)
2.6 การเบิกจ่ายงบประมาณ
 มีการเบิกจ่าย
งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ 299,480 บาท เบิกจ่ายจริง 299,480
2.7 ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินโครงการ
 ไม่มี
□ มี (ระบุ)
2.8 แนวทางแก้ไข

□ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
บาท คิดเป็นร้อยละ 100
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2.9 รูปภาพ/เอกสารหลักฐานประกอบ

กิจกรรมชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด

กิจกรรมการสร้างความตระหนักฯ

กิจกรรมฐานการเรียนรู้

กิจกรรมฐานการเรียนรู้

กิจกรรมฐานการเรียนรู้

กิจกรรมจิตอาสารักษ์บ้าน-รักษ์ถิ่น

107

กิจกรรมพิเศษ

กิจกรรมพิเศษ

กิจกรรมพิเศษ

กิจกรรมพิเศษ
ขอรับรองข้อมูลถูกต้อง
(ลงชื่อ) ปิยะ จันทร์หอมฟุ้ง
(นายปิยะ จันทร์หอมฟุ้ง)
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ผู้รายงานผลการดาเนินงาน
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แบบฟอร์มการติดตามการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดมหาสารคาม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)
โครงการ ยุวกาชาดบาเพ็ญประโยชน์ป้องกันภัย COVID-19 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว .
ตอนที่ 1 ผู้ให้ข้อมูล
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ : สานักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวณภัคริดา ไสวงาม นางวรทิพ จันทรา โทรศัพท์/มือถือ : ๐๘๔ ๗๓๓๑๗๔๔
กลุ่มงาน/กอง/คณะ/สาขา :
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
1

ตอนที่ 2 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
2.1 วัตถุประสงค์
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
□ ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ

2.2 เป้าหมาย
 บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้
□ ไม่บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้ เพราะ

2.3 ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ
- สถานศึกษาเปิดสอนกิจกรรมยุวกาชาดทั้งรัฐและ
เอกชน
- สมาชิกยุวกาชาดจากสถานศึกษาทั้งรัฐและเอกชน
เชิงคุณภาพ
สมาชิกยุวกาชาดได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ร่วมทากิจกรรมบาเพ็ญ
ประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันจากโรคติดต่อ
COVID-19 ได้ทาความสะอาดสถานที่ส่วนรวม เย็บ
หน้ากากอนามัย ทาเจลล้างมือ เพื่อแจกจ่ายให้กับ
ประชาชนในชุมชน คุณค่าของการแบ่งปันและการ
ช่วยเหลือผู้อื่น ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
กิจการยุวกาชาดทั้งหลายได้เห็นความสาคัญ ให้การ
สนับสนุนส่งเสริมการดาเนินกิจการยุวกาชาดมากยิ่งขึ้น

เป้าหมาย

ผลที่ได้รบั

ร้อยละ

บรรลุ

5 แห่ง

5 แห่ง

100

/

1,300 คน

1,300 คน

100

/

1,300 คน

1,300 คน

100

/

ไม่บรรลุ
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2.4 ระยะเวลาการดาเนินโครงการ

สิงหาคม - กันยายน 2563

2.5 ผลการดาเนินโครงการ
□ ยังไม่ได้ดาเนินการ □ อยู่ระหว่างดาเนินการ  ดาเนินการแล้ว

□ ยกเลิกโครงการ

สาเหตุ (กรณียังไม่ได้ดาเนินการ/ยกเลิกโครงการ)
2.6 การเบิกจ่ายงบประมาณ
 มีการเบิกจ่าย
□ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ 130,000 บาท เบิกจ่ายจริง 130,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 .
2.7 ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินโครงการ
 ไม่มี
□ มี (ระบุ)
2.8 แนวทางแก้ไข
2.9 รูปภาพ/เอกสารหลักฐานประกอบ

110

ขอรับรองข้อมูลถูกต้อง
(ลงชื่อ) ณภัคริดา ไสวงาม
(นางสาวณภัคริดา ไสวงาม)
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ผู้รายงานผลการดาเนินงาน

111
แบบฟอร์มการติดตามการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดมหาสารคาม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)
โครงการ

นิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือ ในสถานศึกษา

ตอนที่ 1 ผู้ให้ข้อมูล
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ : สานักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
ผู้รับผิดชอบ : นายปิยะ จันทร์หอมฟุ้ง นายณัฎฐพงษ์ วงษ์เวียน โทรศัพท์/มือถือ : 091 8694888
กลุ่มงาน/กอง/คณะ/สาขา :
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
1

ตอนที่ 2 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
2.1 วัตถุประสงค์
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
□ ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ

2.2 เป้าหมาย
 บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้
□ ไม่บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้ เพราะ

2.3 ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัด
1. ผู้ที่รับการนิเทศเข้าใจ
แนวปฏิบัติ การจัดกิจกรรม
ลูกเสือ ในโรงเรียน

เป้าหมาย

ผลที่ได้รับ

ประเภทสารอง 26 กอง
186 คน ผู้บังคับบัญชา
6 คน
ประเภทสามัญ 18 กอง
170 คน ผู้บังคับบัญชา
13 คน
ประเภทสามัญรุ่นใหญ่
37 กอง 1,427 คน
ผู้บังคับบัญชา 74 คน
ประเภทวิสามัญ 26 กอง
1,054 คน ผู้บังคับบัญชา
54 คน

ประเภทสารอง 26กอง
186 คน ผู้บังคับบัญชา
6 คน
ประเภทสามัญ 18 กอง
170 คน ผู้บังคับบัญชา
13 คน
ประเภทสามัญรุ่นใหญ่
37 กอง 1,427 คน
ผู้บังคับบัญชา 74 คน
ประเภทวิสามัญ 26 กอง
1,054 คน
ผู้บังคับบัญชา 54 คน

ร้อย บรรลุ ไม่
ละ
บรรลุ
100 /

112
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

2. จานวนผู้ที่รับการนิเทศให้
ประเภทสารอง 26กอง
ข้อมูลเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ การ 186 คน ผู้บังคับบัญชา
จัดกิจกรรม ลูกเสือ ในโรงเรียน 6 คน
ประเภทสามัญ 18 กอง
170 คน ผู้บังคับบัญชา
13 คน
ประเภทสามัญรุ่นใหญ่
37 กอง 1,427 คน
ผู้บังคับบัญชา 74 คน
ประเภทวิสามัญ 26 กอง
1,054 คน
ผู้บังคับบัญชา 54 คน
3. ผู้รับการนิเทศมีความ
ประเภทสารอง 26 กอง
ตระหนักถึงความสาคัญในการ 186 คน ผู้บังคับบัญชา
จัดกิจกรรมลูกเสือ ในโรงเรียน 6 คน
และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
ประเภทสามัญ 18 กอง
170 คน ผู้บังคับบัญชา
13 คน
ประเภทสามัญรุ่นใหญ่
37 กอง 1,427 คน
ผู้บังคับบัญชา 74 คน
ประเภทวิสามัญ 26 กอง
1,054 คน
ผู้บังคับบัญชา 54 คน
2.4 ระยะเวลาการดาเนินโครงการ

ผลที่ได้รับ

ร้อย บรรลุ ไม่
ละ
บรรลุ
100 /

ประเภทสารอง 26กอง
186 คน ผู้บังคับบัญชา
6 คน
ประเภทสามัญ 18 กอง
170 คน ผู้บังคับบัญชา
13 คน
ประเภทสามัญรุ่นใหญ่
37 กอง 1,427คน
ผู้บังคับบัญชา 74 คน
ประเภทวิสามัญ 26 กอง
1,054 คน
ผู้บังคับบัญชา 54 คน
ประเภทสารอง 26กอง 100
186 คน ผู้บังคับบัญชา
6 คน
ประเภทสามัญ 18 กอง
170 คน ผู้บังคับบัญชา
13 คน
ประเภทสามัญรุ่นใหญ่
37 กอง 1,427 คน
ผู้บังคับบัญชา 74 คน
ประเภทวิสามัญ 26 กอง
1,054 คน
ผู้บังคับบัญชา 54 คน

/

เดือน กรกฎาคม 2563

2.5 ผลการดาเนินโครงการ
□ ยังไม่ได้ดาเนินการ □ อยู่ระหว่างดาเนินการ ดาเนินการแล้ว □ ยกเลิกโครงการ
สาเหตุ (กรณียังไม่ได้ดาเนินการ/ยกเลิกโครงการ)
2.6 การเบิกจ่ายงบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ 9,000

 มีการเบิกจ่าย
บาท เบิกจ่ายจริง

2.7 ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินโครงการ
 ไม่มี
□ มี (ระบุ)

□ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
9,000 บาท คิดเป็นร้อยละ
100

.
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2.8 แนวทางแก้ไข

2.9 รูปภาพ/เอกสารหลักฐานประกอบ

114

ขอรับรองข้อมูลถูกต้อง
(ลงชื่อ) ณัฏฐพงษ์ วงษ์เวียน
(นายณัฏฐพงษ์ วงษ์เวียน)
ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงานลูกเสือ
ผู้รายงานผลการดาเนินงาน

115
แบบฟอร์มการติดตามการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดมหาสารคาม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)
โครงการ

นิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาด ในสถานศึกษา

ตอนที่ 1 ผู้ให้ข้อมูล
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ : สานักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวณภัคริดา ไสวงาม นางวรทิพ จันทรา
โทรศัพท์/มือถือ : 084 7331744
กลุ่มงาน/กอง/คณะ/สาขา :
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
1

ตอนที่ 2 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
2.1 วัตถุประสงค์
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
□ ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ

2.2 เป้าหมาย
 บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้
□ ไม่บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้ เพราะ

2.3 ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลที่ได้รับ

1. ผู้ที่รับการ
นิเทศเข้าใจแนว
ปฏิบัติ การจัด
กิจกรรม
ยุวกาชาด
ในโรงเรียน
2. ผู้ที่รับการ
นิเทศให้ข้อมูล
เกี่ยวกับแนว
ปฏิบัติ การจัด
กิจกรรม
ยุวกาชาด
ในโรงเรียน

ยุวกาชาดระดับ 1 39 หน่วย
497 คน ผู้บังคับบัญชา 23
คน
ยุวกาชาดระดับ 2 37 หน่วย
457 คน ผู้บังคับบัญชา 21
คน
ยุวกาชาดระดับ 1 39 หน่วย
497 คน ผู้บังคับบัญชา 23
คน
ยุวกาชาดระดับ 2 37 หน่วย
457 คน ผู้บังคับบัญชา 21
คน

ยุวกาชาดระดับ 1 39 หน่วย
497 คน ผู้บังคับบัญชา 23
คน
ยุวกาชาดระดับ 2 37 หน่วย
457 คน ผู้บังคับบัญชา 21
คน
ยุวกาชาดระดับ 1 39 หน่วย
497 คน ผู้บังคับบัญชา 23
คน
ยุวกาชาดระดับ 2 37 หน่วย
457 คน ผู้บังคับบัญชา 21
คน

ร้อย บรรลุ ไม่
ละ
บรรลุ
100
/

100

/

116
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลที่ได้รับ

๓.ผู้รับการนิเทศ
มีความตระหนัก
ถึงความสาคัญใน
การจัดกิจกรรม
ยุวกาชาด ใน
โรงเรียน และ
ปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้อง

ยุวกาชาดระดับ 1 39 หน่วย
497 คน ผู้บังคับบัญชา 23
คน
ยุวกาชาดระดับ 2 37 หน่วย
457 คน ผู้บังคับบัญชา 21
คน

ยุวกาชาดระดับ 1 39 หน่วย
497 คน ผู้บังคับบัญชา 23
คน
ยุวกาชาดระดับ 2 37 หน่วย
457 คน ผู้บังคับบัญชา 21
คน

2.4 ระยะเวลาการดาเนินโครงการ

ร้อย บรรลุ ไม่
ละ
บรรลุ
100
/

กรกฎาคม 2563

2.5 ผลการดาเนินโครงการ
□ ยังไม่ได้ดาเนินการ □ อยู่ระหว่างดาเนินการ  ดาเนินการแล้ว

□ ยกเลิกโครงการ

สาเหตุ (กรณียังไม่ได้ดาเนินการ/ยกเลิกโครงการ)
2.6 การเบิกจ่ายงบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ 9,000

 มีการเบิกจ่าย
บาท เบิกจ่ายจริง

2.7 ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินโครงการ
 ไม่มี
□ มี (ระบุ)
2.8 แนวทางแก้ไข

2.9 รูปภาพ/เอกสารหลักฐานประกอบ

□ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
9,000 บาท คิดเป็นร้อยละ
100 .

117

ขอรับรองข้อมูลถูกต้อง
(ลงชื่อ) ณภัคริดา ไสวงาม
(นางสาวณภัคริดา ไสวงาม)
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ผู้รายงานผลการดาเนินงาน

118
แบบฟอร์มการติดตามการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดมหาสารคาม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)
โครงการ ส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจาปี 2563

.

ตอนที่ 1 ผู้ให้ข้อมูล
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ : สานักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
ผู้รับผิดชอบ : นางวรทิพ จันทรา นางสาวณภัคริดา ไสวงาม โทรศัพท์/มือถือ : 084 7331744
กลุ่มงาน/กอง/คณะ/สาขา :
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

.

1

ตอนที่ 2 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
2.1 วัตถุประสงค์
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
□ ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ

2.2 เป้าหมาย
 บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้
□ ไม่บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้ เพราะ

2.3 ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
-ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาด และ
เจ้าหน้าที่ จากสถานศึกษาที่เปิดสอน
กิจกรรมยุวกาชาดในจังหวัดมหาสารคาม
เชิงคุณภาพ
-ผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการร้ อ ยละ ๑๐๐ ได้ ร่ ว มระลึ ก ถึ ง
บุคคลสาคัญผู้ก่อตั้งกิจการยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย
ตระหนักในคุณค่าและความสาคัญของการเป็นสมาชิก
ยุวกาชาด มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม เป็น
ผู้ น า รู้ รั ก สามัคคี ได้แลกเปลี่ ย นเรี ยนรู้ ได้แสดงออก
ในทางสร้างสรรค์ รู้จักบาเพ็ญตนให้ เป็ นประโยชน์ แก่
ส่วนรวม มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยุวกาชาด
ต่อเนื่องและเพิ่มมากขึ้น

เป้าหมาย ผลที่ได้รับ ร้อยละ

บรรลุ

400 คน

400 คน

100

/

400 คน

400 คน

100

/

ไม่บรรลุ
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2.4 ระยะเวลาการดาเนินโครงการ

ธันวาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563

2.5 ผลการดาเนินโครงการ
□ ยังไม่ได้ดาเนินการ □ อยู่ระหว่างดาเนินการ  ดาเนินการแล้ว

□ ยกเลิกโครงการ

สาเหตุ (กรณียังไม่ได้ดาเนินการ/ยกเลิกโครงการ)
2.6 การเบิกจ่ายงบประมาณ
 มีการเบิกจ่าย
□ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ 30,000 บาท เบิกจ่ายจริง
30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ
100
2.7 ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินโครงการ
 ไม่มี
□ มี (ระบุ)
2.8 แนวทางแก้ไข

2.9 รูปภาพ/เอกสารหลักฐานประกอบ

120

ขอรับรองข้อมูลถูกต้อง
(ลงชื่อ)

ณภัคริดา ไสวงาม
(นางสาวณภัคริดา ไสวงาม)
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
ผู้รายงานผลการดาเนินงาน

121
แบบฟอร์มการติดตามการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดมหาสารคาม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)
โครงการ ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
ตอนที่ 1 ผู้ให้ข้อมูล
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ : สานักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวณภัคริดา ไสวงาม นางวรทิพ จันทรา
โทรศัพท์/มือถือ : 084 7331744
กลุ่มงาน/กอง/คณะ/สาขา :
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
1

ตอนที่ 2 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
2.1 วัตถุประสงค์
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
□ ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ
2.2 เป้าหมาย
 บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้
□ ไม่บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้ เพราะ
2.3 ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1. ครูผู้สอน ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ยุวกาชาด
ได้รับการพัฒนาตนเองและมีความรู้ความ
เข้าใจและทักษะ ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนยุวกาชาดสามารถนาไปใช้ใน
โรงเรียนได้ จานวน 52 คน
2. เชิงคุณภาพ
1. ครูผู้สอนและผู้บังคับบัญชายุวกาชาดมี
ความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน
ยุวกาชาด มากยิ่งขึ้น
2. ครูผู้สอนและผู้บังคับบัญชายุวกาชาดนา
หลักการ วิธีการแนวปฏิบัติของยุวกาชาด
ไปสู่การปฏิบัติในโรงเรียนได้อย่างถูกต้องและ
มีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย

ผลที่ได้รับ

ร้อยละ

บรรลุ

52 คน

52 คน

100

/

52 คน

52 คน

100

/

52 คน

52 คน

100

/

ไม่บรรลุ
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2.4 ระยะเวลาการดาเนินโครงการ

กุมภาพันธ์ 2563

2.5 ผลการดาเนินโครงการ
□ ยังไม่ได้ดาเนินการ □ อยู่ระหว่างดาเนินการ  ดาเนินการแล้ว

□ ยกเลิกโครงการ

สาเหตุ (กรณียังไม่ได้ดาเนินการ/ยกเลิกโครงการ)
2.6 การเบิกจ่ายงบประมาณ  มีการเบิกจ่าย
□ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ 40,000
บาท เบิกจ่ายจริง 40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100
2.7 ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินโครงการ
 ไม่มี
□ มี (ระบุ)
2.8 แนวทางแก้ไข
2.9 รูปภาพ/เอกสารหลักฐานประกอบ
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ขอรับรองข้อมูลถูกต้อง
(ลงชื่อ) ณภัคริดา ไสวงาม
(นางสาวณภัคริดา ไสวงาม)
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ผู้รายงานผลการดาเนินงาน
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แบบฟอร์มการติดตามการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดมหาสารคาม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)
โครงการ การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ในโรงเรียนต้นแบบสิ่งแวดล้อม ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 1 ปีการศึกษา 2563
ตอนที่ 1 ผู้ให้ข้อมูล
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ : สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ผู้รับผิดชอบ : นายทรงศิลป์ มาตร์สร้อย โทรศัพท์/มือถือ : 064-979-5953
กลุ่มงาน/กอง/คณะ/สาขา : กลุ่มนิเทศนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ตอนที่ 2 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
2.1 วัตถุประสงค์
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
□ ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ

2.2 เป้าหมาย
 บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้
□ ไม่บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้ เพราะ
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2.3 ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

1. สถานศึกษาในสังกัดมี
นโยบายและจัดกิจกรรมให้
ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้าง
จิตสานึกด้านการผลิตและ
บริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมนาไปปฏิบัติใช้ที่
บ้านและชุมชน เช่น การ
ส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม การลดใช้
สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่า
แมลง ฯลฯ

1. ร้อยละ 80 ของ
โรงเรียนต้นแบบในสังกัด
มีนโยบายและจัด
กิจกรรมให้ความรู้ ที่
ถูกต้องและสร้าง
จิตสานึกด้านการผลิต
และบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมนาไปปฏิบัติ
ใช้ที่บ้านและชุมชน เช่น
การส่งเสริมอาชีพที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม การ
ลดใช้สารเคมีจากปุ๋ย
และยาฆ่าแมลง

ผลที่ได้รับ

1. ผู้บริหาร ครู และ
นักเรียน ได้รับความรู้
เกิดความเข้าใจ และ
สามารถดาเนินกิจกรรม
ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา
อย่างยั่งยืน ด้านการลดใช้
ลังงาน การจัดการขยะ
น้าเสีย การลดใช้สารเคมี
และการผลิตและบริโภคที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ให้เป็นวิถีชีวิตตามหลัก
ทฤษฎีปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม สู่
เมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศพัฒนาเป็นเมือง
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
2. สถานศึกษามีการนาขยะมา 2. ร้อยละ 80 ของ
2. สานักงานเขตพื้นที่
ใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์
โรงเรียนต้นแบบในสังกัด การศึกษาประถมศึกษา
และพลังงานเพื่อลดปริมาณขยะ มีการนาขยะมาใช้
มหาสารคาม เขต 1
และมีส่งเสริมการคัดแยก
ประโยชน์ในรูป
โรงเรียน มีแผนการ
ขยะในชุมชนเพื่อลดปริมาณ ผลิตภัณฑ์และพลังงาน จัดการเรียนรู้บูรณาการ
คาร์บอนที่โรงเรียนและ
เพื่อลดปริมาณขยะและ ด้านการผลิตและบริโภคที่
ชุมชน
มีการส่งเสริมการคัดแยก เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ขยะในชุมชนเพื่อลด
ต้นแบบ ในสาระการ
ปริมาณคาร์บอนที่
เรียนรู้ที่เกี่ยวข้องในด้าน
โรงเรียนและชุมชน
การลดใช้พลังงาน การ
จัดการขยะ น้า น้าเสีย
ลดการใช้สารเคมี อาชีพที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และนามามาจัดการเรียน
การสอน จัดกิจกรรมที่
สนับสนุนในโรงเรียนและ
ชุมชน

ร้อย
ละ
90

90

บรรลุ ไม่บรรลุ
/

/
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ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

3. สถานศึกษามีการบูรณา
การเรื่องการจัดการขยะแบบ
มีส่วนร่วมและการนาขยะ
มาใช้ประโยชน์รวมทั้ง
สอดแทรกในสาระการเรียนรู้
ที่เกี่ยวข้อง

ผลที่ได้รับ

ร้อย
ละ
80

บรรลุ ไม่บรรลุ

3. ร้อยละ 70 ของ
โรงเรียนต้นแบบในสังกัด
มีการบูรณาการเรื่องการ
จัดการขยะแบบมีส่วน
ร่วมและการขยะมาใช้
ประโยชน์รวมทั้ง
สอดแทรกในสาระการ
เรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
4. นักเรียน เรียนรู้จากแหล่ง 4. ร้อยละ 75 ส่งเสริม
เรียนรู้ มีการขยายผลแหล่ง ให้นักเรียนเรียนรู้จาก
เรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน
แหล่งเรียนรู้ มีการขยาย
ชุมชน เรียนรู้ด้านการลดใช้ ผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน
พลังงาน การจัดการขยะและ โรงเรียน ชุมชน เรียนรู้
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อเป็น ด้านการลดใช้พลังงาน
แหล่งเรียนรู้และตัวอย่าง
การจัดการขยะและ
รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อ
กับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงาน เป็นแหล่งเรียนรู้และ
อุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ
ตัวอย่างรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เช่น โรงงาน
อุตสาหกรรมสีเขียว

3. ผู้บริหาร ครู และ
นักเรียน มีจิตสานึกด้าน
การรักษ์สิ่งแวดล้อม ผลิต
และบริโภคและการ
บริการเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
4. มีเครือข่ายการส่งเสริม
สร้างจิตสานึกที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

80

/

5. นักเรียน สถานศึกษามี
การเก็บข้อมูลเปรียบเทียบ
การลดปริมาณคาร์บอนได
ออกไซต์ ในการดาเนิน
กิจกรรมประจาวันใน
สถานศึกษาและที่บ้าน และ
ข้อมูลของ Carbon
Footprint ในรูปแบบ QR
CODE และ Paperless

5. โรงเรียนมีโปรแกรม
ระบบ QR CODE ในการ
ส่งเสริมข้อมูลการลด
ปริมาณขยะตามนโยบาย
Thailand 4.0 เพื่อเก็บ
ข้อมูลโรงเรียนคาร์บอน
ต่า

80

/

5. ร้อยละ 70 ของ
นักเรียนและโรงเรียน
ต้นแบบในสังกัด มีการ
เก็บข้อมูลเปรียบเทียบ
การลดปริมาณคาร์บอน
ไดออกไซต์ ในการ
ดาเนินกิจกรรม
ประจาวันในสถานศึกษา
และที่บ้าน ข้อมูลของ
Carbon Footprint ใน
รูปแบบ QR CODE และ
PAPER less

/
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ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลที่ได้รับ

6. ครู มีความคิดสร้างสรรค์
สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
และดาเนินการจัดทางานวิจัย
ด้านการสร้างสานึกด้านการ
ผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมได้

6. ร้อยละ 75 ของครู มี
ความคิดสร้างสรรค์
สามารถพัฒนาสื่อ
นวัตกรรม และ
ดาเนินการจัดทา
งานวิจัยด้านการสร้าง
สานึกด้านการผลิตและ
บริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมได้

7. ครู และนักเรียนสามารถ
นาสื่อนวัตกรรมที่ผ่าน
กระบวนการคิดมา
ประยุกต์ใช้ในโรงเรียนการ
จัดการเรียนรู้ และ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
และชุมชนได้ตามแนวทาง
Thailand 4.0

7. ร้อยละ 60 ของครู
และนักเรียน สามารถนา
สื่อนวัตกรรมที่ผ่าน
กระบวนการคิดมา
ประยุกต์ใช้ในโรงเรียน
การจัดการเรียนรู้ และ
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันและชุมชน
ได้ตามแนวทาง
Thailand 4.0

80

/

8. ร้อยละ 70 ของ
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา โรงเรียน
ต้นแบบมีการปรับปรุง
และพัฒนาบุคลากรและ
สถานที่ให้เป็น
สานักงานสีเขียว
โรงเรียนสีเขียว ต้นแบบ
มีนโยบายการจัดซื้อจัด
จ้างที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ของนักเรียนและ
ชุมชน

80

/

6. โรงเรียนมีวิดิทัศน์
ประชาสัมพันธ์การพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนการ
สอนเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมภายใต้
สถานการณ์โรคติดเชื้อ
โคโรนาไวรัส 2019
(COVID-19) ในโรงเรียน
ต้นแบบสิ่งแวดล้อม

ร้อย
ละ
80

บรรลุ ไม่บรรลุ
/
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2.4 ระยะเวลาการดาเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
2.5 ผลการดาเนินโครงการ
□ ยังไม่ได้ดาเนินการ  อยู่ระหว่างดาเนินการ □ ดาเนินการแล้ว

□ ยกเลิกโครงการ

สาเหตุ (กรณียังไม่ได้ดาเนินการ/ยกเลิกโครงการ)
2.6 การเบิกจ่ายงบประมาณ
 มีการเบิกจ่าย
งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ 15,000 บาท เบิกจ่ายจริง 15,000

□ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
บาท คิดเป็นร้อยละ 100

2.7 ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินโครงการ
□ ไม่มี
 มี (ระบุ) ปัญหาของโรคติดเชื้อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-2019 ) ทาให้การ
ดาเนินโครงการไม่เป็นไปตามช่วงเวลาที่กาหนด
2.8 แนวทางแก้ไข ดาเนินการตามระเบียบการจัดการอบรมของ ศบค. อย่างเคร่งครัด
2.9 รูปภาพ/เอกสารหลักฐานประกอบ

ขอรับรองข้อมูลถูกต้อง
(ลงชื่อ) นายทรงศิลป์ มาตร์สร้อย
(นายทรงศิลป์ มาตร์สร้อย)
ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ผู้รายงานผลการดาเนินงาน
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แบบฟอร์มการติดตามการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดมหาสารคาม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)
โครงการ ขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสู่สถานศึกษา สร้างความเข้มแข็งการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
ตอนที่ 1 ผู้ให้ข้อมูล
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ : สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
ผู้รับผิดชอบ : นางวิไลพร บุตรภักดี โทรศัพท์/มือถือ : 087-5957492
กลุ่มงาน/กอง/คณะ/สาขา : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา
ตอนที่ 2 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
2.1 วัตถุประสงค์
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
□ ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ
2.2 เป้าหมาย
 บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้
□ ไม่บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้ เพราะ
2.3 ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัด
1. สถานศึกษากลุ่มเป้าหมายมี
การน้อมนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงศาสตร์
พระราชาไปใช้ในกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามี
ศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงศาสตร์
พระราชาอย่างยั่งยืน
3. สถานศึกษามีวิธีปฏิบัติที่ดีใน
การขับเคลื่อน หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์
พระราชา

เป้าหมาย
145 โรงเรียน

ผลที่ได้รับ
145 โรงเรียน

ร้อยละ
100

บรรลุ


4 โรงเรียน

6 โรงเรียน

100



14 โรงเรียน

12 โรงเรียน

85.74



2.4 ระยะเวลาการดาเนินโครงการ กรกฎาคม - ตุลาคม 2563

ไม่บรรลุ
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2.5 ผลการดาเนินโครงการ
□ ยังไม่ได้ดาเนินการ □ อยู่ระหว่างดาเนินการ  ดาเนินการแล้ว
สาเหตุ (กรณียังไม่ได้ดาเนินการ/ยกเลิกโครงการ)

□ ยกเลิกโครงการ

2.6 การเบิกจ่ายงบประมาณ
 มีการเบิกจ่าย
□ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ 100,000
บาท เบิกจ่ายจริง 53,320 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.32
2.7 ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินโครงการ
□ ไม่มี
 มี (ระบุ) ช่วงระยะเวลาดาเนินการน้อยเกินไป เนื่องจากการโอนเงินงบประมาณมาจากส่วนกลางช้า
เกินไป และการดาเนินการบริหารงบประมาณไม่เพียงพอ เพราะต้องบริหารงบประมาณให้กับโครงการอื่นๆ จึงได้
ดาเนินการได้ดาเนินการเฉพาะกิจกรรมที่จาเป็นมากที่สุด
2.8 แนวทางแก้ไข ควรโอนงบประมาณมาจากส่วนกลางให้รวดเร็วขึ้น และการจัดสรรงบประมาณให้
ครอบคลุมทุกกิจกรรม
2.9 รูปภาพ/เอกสารหลักฐานประกอบ

ขอรับรองข้อมูลถูกต้อง
(ลงชื่อ) ...............
....................
(นางวิไลพร บุตรภักดี)
ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์
ผู้รายงานผลการดาเนินงาน
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แบบฟอร์มการติดตามการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดมหาสารคาม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)
โครงการ ขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ประจาปี 2563
ตอนที่ 1 ผู้ให้ข้อมูล
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ : สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวอรทัย บุพโชติ
โทรศัพท์/มือถือ : 0933279919
กลุ่มงาน/กอง/คณะ/สาขา : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1

ตอนที่ 2 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
2.1 วัตถุประสงค์
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
□ ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ
2.2 เป้าหมาย
 บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้
□ ไม่บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้ เพราะ
2.3 ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1. นั ก เรี ย นทุ ก คนได้ รั บ การ
ช่วยเหลือดูแล ส่งเสริม สนับสนุน
พัฒนาตาม ศักยภาพของตนเอง
ได้ รั บ โอกาสทางการศึ ก ษาและ
เรียนรู้จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อย่างมีคุณภาพและมีพฤติกรรมที่
ดี
2. ร้ อ ยละของครู ที่ รั บ ผิ ด ชอบ
งานระบบการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ
นักเรียน มีความรู้ความเข้าใจและ
ปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ

เป้าหมาย
80

80

ผลที่ได้รับ
1. ครูที่ได้รับการอบรม
สามารถปฏิบัติงาน
ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 26 สามารถสร้าง
เครือข่ายศูนย์เฉพาะกิจ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และสามารถแต่งตั้ง
พนักงานเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา
การปฏิบัติงานได้
ครอบคลุมทุกพื้นที่
บริการ
3. นักเรียนในสังกัดได้รับ
การส่งเสริมการดูแล

ร้อยละ
100

บรรลุ


100



ไม่บรรลุ
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ตัวชี้วัด

เชิงคุณภาพ
1.โรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง มีคู่มือ
และปฏิบัติงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน งานสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคม งานพัฒนา
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
งานคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก
ในสถานศึกษาได้อย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 26 สามารถ
แต่งตั้งเจ้าพนักงานส่งเสริมคุม
ประพฤตินักเรียน นักศึกษา

เป้าหมาย

ผลที่ได้รับ
ช่วยเหลือและเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมอย่าง
ทั่วถึงตรงตามปัญหา
4. โรงเรียนในสังกัดมี
ข้อมูลสารสนเทศ มีแผน
ปฏิบัติงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนมีการ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและ
งานส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนที่เป็น
ระบบ เข้มแข็งและยั่งยืน
5. ครูทุกคน
และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าใจ
หลักการดาเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน มีขั้นตอน
ชัดเจน พร้อมทั้งวิธีการ
และเครื่องมือที่มี
มาตรฐาน คุณภาพ และ
มีหลักการทางานที่
ตรวจสอบได้จาก
ผู้บริหาร บุคลากรทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในและ
นอกสถานศึกษา อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ร้อยละ

บรรลุ

ไม่บรรลุ
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ตัวชี้วัด
เพื่อเป็นเครือข่ายการทางาน
ประจาศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครอง
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน สานักงาน
เขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
เขต 26 เพิ่มขึ้น

เป้าหมาย

ผลที่ได้รับ

ร้อยละ

2.4 ระยะเวลาการดาเนินโครงการ ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563
2.5 ผลการดาเนินโครงการ
□ ยังไม่ได้ดาเนินการ □ อยู่ระหว่างดาเนินการ  ดาเนินการแล้ว

บรรลุ

□ ยกเลิกโครงการ

สาเหตุ (กรณียังไม่ได้ดาเนินการ/ยกเลิกโครงการ)
2.6 การเบิกจ่ายงบประมาณ
 มีการเบิกจ่าย
งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ 70,000
บาท เบิกจ่ายจริง 70,000
หมายเหตุได้รับจัดสรรจาก สพฐ 70,000 บาท
2.7 ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินโครงการ
 ไม่มี
□ มี (ระบุ)
2.8 แนวทางแก้ไข

-

ไม่บรรลุ

□ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
บาท คิดเป็นร้อยละ 100
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2.9 รูปภาพ/เอกสารหลักฐานประกอบ

ขอรับรองข้อมูลถูกต้อง
(ลงชื่อ) อรทัย บุพโชติ
(นางสาวอรทัย บุพโชติ)
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษาชานาญการ
ผู้รายงานผลการดาเนินงาน
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แบบฟอร์มการติดตามการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดมหาสารคาม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)
โครงการ สร้างจิตสานึกในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานโดยใช้หลัก 3R
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ตอนที่ 1 ผู้ให้ข้อมูล
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ : สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
ผู้รับผิดชอบ : นางอุษามณี เหล่าอรรคะ
โทรศัพท์/มือถือ : ๐๘๒๖๑๔๔๘๔๙
กลุ่มงาน/กอง/คณะ/สาขา :
กลุ่มอานวยการ
1

ตอนที่ 2 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
2.1 วัตถุประสงค์
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
□ ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ

2.2 เป้าหมาย
 บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้
□ ไม่บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้ เพราะ

2.3 ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัด
1. จานวนผู้บริหาร ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัด สพม.26

เป้าหมาย
50

ผลที่ได้รับ
1. ผู้บริหาร
สพม. 26 มีความความ
ตระหนักในการลดและ
คัดแยกขยะมูลฝอยใน
หน่วยงานมากยิ่งขึ้น
2. ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัด สพม.26 มี
ความตระหนักในการ
ลดและคัดแยกขยะมูล
ฝอยในหน่วยงานมาก
ยิ่งขึ้น

ร้อยละ
100

บรรลุ
√

100

√

ไม่บรรลุ
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2.4 ระยะเวลาการดาเนินโครงการ

ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563

2.5 ผลการดาเนินโครงการ
□ ยังไม่ได้ดาเนินการ □ อยู่ระหว่างดาเนินการ  ดาเนินการแล้ว

□ ยกเลิกโครงการ

สาเหตุ (กรณียังไม่ได้ดาเนินการ/ยกเลิกโครงการ)
2.6 การเบิกจ่ายงบประมาณ  มีการเบิกจ่าย
งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ 30,000 บาท เบิกจ่ายจริง
2.7 ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินโครงการ
 ไม่มี
□ มี (ระบุ)
2.8 แนวทางแก้ไข

2.9 รูปภาพ/เอกสารหลักฐานประกอบ

□ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
13,350 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.50

137

ขอรับรองข้อมูลถูกต้อง
(ลงชื่อ) อุษามณี เหล่าอรรคะ
(นางอุษามณี เหล่าอรรคะ)
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
ผู้รายงานผลการดาเนินงาน
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แบบฟอร์มการติดตามการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดมหาสารคาม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)
โครงการ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

ตอนที่ 1 ผู้ให้ข้อมูล
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ : สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
ผู้รับผิดชอบ : นางรุ่งฤทัย รัตนคุณศาสน์ โทรศัพท์/มือถือ : 0922481378
กลุ่มงาน/กอง/คณะ/สาขา : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ตอนที่ 2 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
2.1 วัตถุประสงค์
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
□ ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ
หมายเหตุ เนื่องจากได้รับงบประมาณจาก สพฐ จึงปรับโครงการเป็นโครงการสร้างจิตสานึกและความรู้ใน
การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2.2 เป้าหมาย
 บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้
□ ไม่บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้ เพราะ
2.3 ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัด
1. แหล่งเรียนรู้ด้านอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมาย
ผลที่ได้รับ
โรงเรียนสังกัด สพม. แหล่งเรียนรู้ใน
เขต 26
โรงเรียนและชุมชน
จานวน 35 โรงเรียน

2. โรงเรียน จัดบรรยากาศและ โรงเรียนสังกัด สพม. ห้องเรียนสะอาด
สิ่งแวดล้อม ให้เอื้อต่อการ
เขต 26
น่าอยู่ น่ารู้ น่าเรียน
ปฏิบัติงาน และการเรียนรู้ ครู
จานวน 35 โรงเรียน
บุคลากรทางการศึกษา และ
ผู้เรียนมีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อม
นาแนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติใน
การดาเนินชีวิต

ร้อยละ
100

บรรลุ


100



ไม่บรรลุ
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ตัวชี้วัด
3. เครือข่ายความร่วมมือกับทุก
ภาคส่วนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
4. โรงเรียน มีสื่อในการรณรงค์
การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. แบบสรุปรายงานผล

เป้าหมาย
ผลที่ได้รับ
โรงเรียนสังกัด สพม. การประสานความ
เขต 26
ร่วมมือ ระหว่าง
จานวน 35 โรงเรียน โรงเรียนกับชุมชน

ร้อยละ
100

บรรลุ


โรงเรียนสังกัด สพม. สื่อในการรณรงค์
เขต 26
การจัดการ
สิ่งแวดล้อม

100



สพม.26

100



รายงานผลการจัด
กิจกรรม

ไม่บรรลุ

2.4 ระยะเวลาการดาเนินโครงการ ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563
2.5 ผลการดาเนินโครงการ
□ ยังไม่ได้ดาเนินการ  อยู่ระหว่างดาเนินการ □ ดาเนินการแล้ว

□ ยกเลิกโครงการ

สาเหตุ (กรณียังไม่ได้ดาเนินการ/ยกเลิกโครงการ) ……………………………………………..
2.6 การเบิกจ่ายงบประมาณ
 มีการเบิกจ่าย
งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ 15,000 บาท เบิกจ่ายจริง 15,000
2.7 ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินโครงการ
 ไม่มี
□ มี (ระบุ)
2.8 แนวทางแก้ไข

□ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
บาท คิดเป็นร้อยละ 100
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2.9 รูปภาพ/เอกสารหลักฐานประกอบ
1. ประชาสัมพันธ์การจัดประกวดสื่อสร้างสรรค์ด้านสิ่งแวตล้อม ในหัวข้อ สิ่งแวดล้อมจะเป็นมิตร
หากชีวิต "เลือก ลด ใช้" อย่างยั่งยืน

2. คาสั่ง คณะกรมการดาเนินโครงการสร้างจิตสานึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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ขอรับรองข้อมูลถูกต้อง
(ลงชื่อ) นางรุ่งฤทัย รัตนคุณศาสน์
(นางรุ่งฤทัย รัตนคุณศาสน์)
ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์
ผู้รายงานผลการดาเนินงาน
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แบบฟอร์มการติดตามการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดมหาสารคาม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)
โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ
(โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.)
ตอนที่ 1 ผู้ให้ข้อมูล
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ : สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
ผู้รับผิดชอบ : นางดวงใจ จาปาทอง โทรศัพท์/มือถือ : 0973205019
กลุ่มงาน/กอง/คณะ/สาขา : กลุ่มงานเลขานุการ สพม 26
ตอนที่ 2 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
2.1 วัตถุประสงค์
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
□ ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ
2.2 เป้าหมาย
 บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้
□ ไม่บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้ เพราะ

2.3 ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัด
1. จานวนนักเรียน ที่ได้รับการ
พัฒนาให้มีพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ในโรงเรียน
2. จานวนนักเรียนที่ได้รับการ
ปลูกฝังคุณธรรม 5 ประการ คือ
ความพอเพียงความกตัญญู
ความซื่อสัตย์สุจริต ความ
รับผิดชอบ อุดมการณ์ คุณธรรม

เป้าหมาย
100

100

ผลที่ได้รับ
1. นักเรียนได้รับการ
พัฒนาจริยธรรม คุณธรรม
ให้มีพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์เพิ่มขึ้น
2. นักเรียน มีความ
ตระหนักรู้ เข้าใจและคิด
อย่างมีเหตุผล ซึมซับ
คุณค่าแห่งคุณธรรมความดี
อย่างเป็นธรรมชาติ

ร้อยละ
100

บรรลุ


100



ไม่บรรลุ
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2.4 ระยะเวลาการดาเนินโครงการ ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563
2.5 ผลการดาเนินโครงการ
□ ยังไม่ได้ดาเนินการ □ อยู่ระหว่างดาเนินการ  ดาเนินการแล้ว

□ ยกเลิกโครงการ

สาเหตุ (กรณียังไม่ได้ดาเนินการ/ยกเลิกโครงการ)
2.6 การเบิกจ่ายงบประมาณ
 มีการเบิกจ่าย
งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ 47,000
บาท เบิกจ่ายจริง
2.7 ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินโครงการ
 ไม่มี
□ มี (ระบุ)
2.8 แนวทางแก้ไข
2.9 รูปภาพ/เอกสารหลักฐานประกอบ

□ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
บาท คิดเป็นร้อยละ
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ขอรับรองข้อมูลถูกต้อง
(ลงชื่อ) ดวงใจ จาปาทอง
(นางดวงใจ จาปาทอง)
ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์
ผู้รายงานผลการดาเนินงาน
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แบบฟอร์มการติดตามการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดมหาสารคาม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)
โครงการ วันสาคัญต่าง ๆ
ตอนที่ 1 ผู้ให้ข้อมูล
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ : สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวอาภรณ์ สิงห์สุธรรม
โทรศัพท์/มือถือ : 080-5515971
กลุ่มงาน/กอง/คณะ/สาขา : กลุ่มอานวยการ
1

ตอนที่ 2 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
2.1 วัตถุประสงค์
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
□ ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ

2.2 เป้าหมาย
 บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้
□ ไม่บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้ เพราะ

2.3 ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัด
1. บุคลากรในสังกัดเข้าร่วม
กิจกรรมวันสาคัญต่างๆ ที่
หน่วยงานภาครัฐจัดขึ้น

เป้าหมาย

ผลที่ได้รับ

80

1. บุคลากรในสังกัดมีความตระหนักและ
เห็นความสาคัญของวันสาคัญต่างๆ
2. บุคลากรในสังกัดภูมิใจในความเป็นไทย
เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย นิยมไทยและ
ดารงความเป็นไทย

ร้อย บรรลุ ไม่
ละ
บรรลุ
100 
-
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2.4 ระยะเวลาการดาเนินโครงการ ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563
2.5 ผลการดาเนินโครงการ

□ ยังไม่ได้ดาเนินการ □ อยู่ระหว่างดาเนินการ

 ดาเนินการแล้ว

□ ยกเลิกโครงการ

สาเหตุ (กรณียังไม่ได้ดาเนินการ/ยกเลิกโครงการ)
2.6 การเบิกจ่ายงบประมาณ
 มีการเบิกจ่าย
□ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ 40,000 บาท เบิกจ่ายจริง 28,970 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.4 ของงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร
2.7 ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินโครงการ
 ไม่มี

□ มี (ระบ)
2.8 แนวทางแก้ไข
2.9 รูปภาพ/เอกสารหลักฐานประกอบ
- พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
5 ธันวาคม 2562
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- ร่วมพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ในวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563

aaaaaa

ขอรับรองข้อมูลถูกต้อง
นางสาวอาภรณ์ สิงห์สุธรรม
ตาแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ
กลุ่มอานวยการ สพม.26
ผู้รายงานผลการดาเนินงาน
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แบบฟอร์มการติดตามการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดมหาสารคาม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)
โครงการ

เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ตอนที่ 1 ผู้ให้ข้อมูล
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ : สานักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม
ผู้รับผิดชอบ : นางนิชาพร สุราช
โทรศัพท์/มือถือ :
กลุ่มงาน/กอง/คณะ/สาขา :
กลุ่มงานการศึกษานอกระบบ
1
ตอนที่ 2 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
2.1 วัตถุประสงค์
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
□ ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ

093-4653656

2.2 เป้าหมาย
 บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้
□ ไม่บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้ เพราะ

2.3 ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัด
กลุ่มเป้าหมายปรับเปลี่ยนวิธี
คิดให้หันมาพึ่งตนเองให้ได้
อยู่ภายใต้ความพอประมาณ
ความมีเหตุมีผลการมี
ภูมิคุ้มกันที่ดีและที่สาคัญต้อง
มีความรู้คู่คุณธรรม

เป้าหมาย
1,894

2.4 ระยะเวลาการดาเนินโครงการ

ผลที่ได้รับ
2,000

ร้อยละ
100

บรรลุ
√

1 ตุลาคม 2562 – 15 สิงหาคม 2563

2.5 ผลการดาเนินโครงการ
□ ยังไม่ได้ดาเนินการ  อยู่ระหว่างดาเนินการ □ ดาเนินการแล้ว □ ยกเลิกโครงการ
สาเหตุ (กรณียังไม่ได้ดาเนินการ/ยกเลิกโครงการ)

-

ไม่บรรลุ
-
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2.6 การเบิกจ่ายงบประมาณ
 มีการเบิกจ่าย
□ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ 757,600
บาท เบิกจ่ายจริง 757,600
บาท
คิดเป็นร้อยละ 100
2.7 ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินโครงการ
 ไม่มี
□ มี (ระบุ)
2.8 แนวทางแก้ไข

-

2.9 รูปภาพ/เอกสารหลักฐานประกอบ
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รายละเอียดการติดตามการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาผู้เรียนให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ มุ่งสู่สากล
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

โครงการ
งบประมาณ
หน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาผู้เรียนให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ
มุ่งสู่สากล
โครงการ TFE (Teams For Education) เพื่อยกระดับ
327,750
สนง.ศธจ.มค.
คุณภาพการศึกษาจังหวัดมหาสารคาม
โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทารูปแบบและ
100,000
สนง.ศธจ.มค.
แนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
โครงการตรวจติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน
80,000
สนง.ศธจ.มค.
ตามนโยบายและยุทธศาสตร์
โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ
70,000
สพป.มค.1
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา 2563
โครงการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา
50,000
สพป.มค.1
ขั้นพื้นฐานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย
150,000
สพป.มค.3
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการทดสอบ
257,500
สพป.มค.3
ทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET)
โครงการพัฒนาความสามารถทางวิชาการนักเรียนผ่าน
20,300
สพม.26
กระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจาปี
2563 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
โครงการพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางการประเมินผลนักเรียน
ไม่ได้รับงบประมาณ
สพม.26
ร่วมกับนานาชาติโดยเน้นจัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง
แต่ได้บูรณาการ
(Active Learning) เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ใน
ร่วมกับโครงการอื่น
ศตวรรษที่ 21
โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
50,000
สพม.26
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2560) โดยใช้วิจัยเป็นฐาน
โครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) หนึ่งภาควิชา
10,000
วิทยาลัยเทคนิค
หนึ่งสถานประกอบการ
มค.
โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ไม่ระบุงบประมาณ วิทยาลัยเทคนิค
วาปีปทุม
โครงการงานฟาร์มโคเนื้อและกระบือ
389,390
วิทยาลัยเกษตรฯ
โครงการงานฟาร์มไม้ดอกไม้ประดับ
10,000
วิทยาลัยเกษตรฯ
โครงการปลูกอ้อยโรงงานเพื่อการค้า
300,000
วิทยาลัยเกษตรฯ
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ที่
16
17
18
19
20

โครงการ
งบประมาณ
หน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาผู้เรียนให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ
มุ่งสู่สากล
โครงการปลูกอินทผาลัมกินผลสดเพื่อการค้า
67,400
วิทยาลัยเกษตรฯ
โครงการนาข้าวหอมมะลิ 105
10,000
วิทยาลัยเกษตรฯ
โครงการฟาร์มไม้ประดับสร้างอาชีพและบริการชุมชน
50,000
วิทยาลัยเกษตรฯ
โครงการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
46,930,944
สนง.กศน.มค.
โครงการ นิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
43,200
สนง.พศจ.มค.
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
จานวน 20 โครงการ
48,916,484
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แบบฟอร์มการติดตามการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดมหาสารคาม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)
โครงการ TFE (Teams For Education) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดมหาสารคาม
ตอนที่ 1 ผู้ให้ข้อมูล
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ : สานักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
ผู้รับผิดชอบ : นางนิลรัตน์ โคตะ โทรศัพท์/มือถือ : 0801492464
กลุ่มงาน/กอง/คณะ/สาขา :
นิเทศ ติดตามและประเมินผล
1

ตอนที่ 2 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
2.1 วัตถุประสงค์
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ…………………………………………………
2.2 เป้าหมาย
 บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้
 ไม่บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้ เพราะ
เป้าหมายในการดาเนินงาน มี 3 ข้อ คือ
1) มีข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา โดยผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาในระดับจังหวัดมหาสารคาม
2) มีแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ/แนว
ทางการพัฒนานักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานแต่ละวิชาต่ากว่า
เกณฑ์คะแนน ร้อยละ ๕๐ ในระดับจังหวัด อย่างน้อย ๑ แนวทาง
3) สถานศึกษาในจังหวัดมีร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐานแต่ละวิชาผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้น
ซึ่งในเป้าหมายข้อที่ 3 ยังไม่มีการประเมินผล จึงไม่สามารถตอบได้ว่า สถานศึกษาในจังหวัดมี
ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานแต่ละวิชาผ่านเกณฑ์
เพิ่มขึ้น หรือไม่
2.3 ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัด
1. มีศูนย์กลางการประสานงาน
การบูรณาการด้านการเรียนรู้
ระหว่างหน่วยงานทางการศึกษา
ทุกสังกัดในระดับจังหวัด

เป้าหมาย
1 ศูนย์

ผลที่ได้รับ
ศธจ.มค. เป็นศูนย์กลางการ
ประสานงาน การบูรณาการ
ด้านการเรียนรู้ระหว่าง
หน่วยงานทางการศึกษา
ทุกสังกัดในระดับจังหวัด

ร้อยละ
100

บรรลุ
/

ไม่บรรลุ
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2. มีแนวทางการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์
ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ/แนว
ทางการพัฒนานักเรียนที่คะแนน
ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐานแต่ละวิชา
ต่ากว่าเกณฑ์คะแนน ร้อยละ 50
3. สถานศึกษาในจังหวัดมีร้อยละ
ของนักเรียนที่มีคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐานแต่ละวิชาผ่านเกณฑ์
เพิ่มขึ้น

เป้าหมาย
ผลที่ได้รับ
อย่างน้อย มีแนวทางการพัฒนาการ
1 แนวทาง จัดการเรียนรู้ และถ่ายทอด
องค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ/
แนวทางการพัฒนานักเรียน
ที่คะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐานแต่ละวิชาต่ากว่า
เกณฑ์คะแนน ร้อยละ 50
ครบทุกกลุ่มสาระ
ยังไม่ได้มีการวัดและ
ประเมินผล

ร้อยละ
100

บรรลุ
/

ไม่บรรลุ

-

/

2.4 ระยะเวลาการดาเนินโครงการ ตลอดปีงบประมาณ 256๓
2.5 ผลการดาเนินโครงการ
□ ยังไม่ได้ดาเนินการ  อยู่ระหว่างดาเนินการ □ ดาเนินการแล้ว

□ ยกเลิกโครงการ

สาเหตุ (กรณียังไม่ได้ดาเนินการ/ยกเลิกโครงการ)
2.6 การเบิกจ่ายงบประมาณ  มีการเบิกจ่าย
งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ 327,750 บาท เบิกจ่ายจริง 327,750

□ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
บาท คิดเป็นร้อยละ 100

2.7 ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินโครงการ
□ ไม่มี
 มี (ระบุ) สถานศึกษานาร่อง และสถานศึกษาเครือข่าย มีพื้นที่ห่างไกลกัน ซึ่งเป็นอุปสรรคใน
การดาเนินงาน
2.8 แนวทางแก้ไข จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้และถอดบทเรียนในภาพรวมของทุกแห่งในจุดเดียวกัน
เพื่อให้สถานศึกษาแต่ละแห่งได้เลือกกระบวนการ/รูปแบบ/แนวทางการจัดการเรียนรู้ ตามที่เหมาะสมกับ
บริบทของตนเอง
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2.9 รูปภาพ/เอกสารหลักฐานประกอบ

ขอรับรองข้อมูลถูกต้อง

(ลงชื่อ) ..........................................................................................
(นางนิลรัตน์ โคตะ)
ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ผู้รายงานผลการดาเนินงาน
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แบบฟอร์มการติดตามการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดมหาสารคาม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)
โครงการ ตรวจติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์
ตอนที่ 1 ผู้ให้ข้อมูล
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ : สานักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
ผู้รับผิดชอบ : นายรัฐกร ลงคา นางอรุณรัตน์ รัตนมนตรี และนางสาวนิตยา ฮะยงยุทธ
โทรศัพท์/มือถือ : 087-6412257
กลุ่มงาน/กอง/คณะ/สาขา :
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
ตอนที่ 2 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
2.1 วัตถุประสงค์
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
□ ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ
2.2 เป้าหมาย
 บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้
□ ไม่บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้ เพราะ
2.3 ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
1. ร้อยละของข้อมูลสารสนเทศ
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
2. ร้อยละของแผนการตรวจ
ราชการและผลการปฏิบัติ
ราชการตามคารับรองการปฏิบัติ
ราชการที่มีความสอดคล้องกับ
นโยบาย
3. ร้อยละของการจัดทารายงาน
การตรวจราชการ
4. ร้อยละของหน่วยงาน/
สถานศึกษา ได้รับการตรวจ
ราชการ
5. ข้อมูลสารสนเทศ ถูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน
6. แผนการตรวจราชการที่ผลการ
ปฏิบัติราชการตามคารับรองการ

ผลที่ได้รับ
-

ร้อยละ
-

บรรลุ
-

ไม่บรรลุ
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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ตัวชี้วัด
ปฏิบัติราชการ และแผนมีความ
สอดคล้องกับการตรวจราชการ
7. การจัดทารายงานการตรวจ
ราชการ มีคุณภาพ
8. หน่วยงาน/สถานศึกษา ได้รับ
การตรวจราชการอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมาย

ผลที่ได้รับ

ร้อยละ

บรรลุ

ไม่บรรลุ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.4 ระยะเวลาการดาเนินโครงการ

ตลอดปีงบประมาณ 2563

2.5 ผลการดาเนินโครงการ
□ ยังไม่ได้ดาเนินการ  อยู่ระหว่างดาเนินการ □ ดาเนินการแล้ว □ ยกเลิกโครงการ
สาเหตุ (กรณียังไม่ได้ดาเนินการ/ยกเลิกโครงการ)
2.6 การเบิกจ่ายงบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ 80,000
ร้อยละ 62.50

มีการเบิกจ่าย
บาท เบิกจ่ายจริง



2.7 ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินโครงการ
 ไม่มี
□ มี (ระบุ)
2.8 แนวทางแก้ไข
2.9 รูปภาพ/เอกสารหลักฐานประกอบ

□ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
50,000 บาท คิดเป็น
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ขอรับรองข้อมูลถูกต้อง
(ลงชื่อ) ..........................................................................................
(นางสาวนิตยา ฮะยงยุทธ)
ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ผู้รายงานผลการดาเนินงาน
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แบบฟอร์มการติดตามการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดมหาสารคาม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)
โครงการ ส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง
เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
ตอนที่ 1 ผู้ให้ข้อมูล
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ : สานักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
ผู้รับผิดชอบ : นายรัฐกร ลงคา นางอรุณรัตน์ รัตนมนตรี และนางสาวนิตยา ฮะยงยุทธ
โทรศัพท์/มือถือ : 087-6412257
กลุ่มงาน/กอง/คณะ/สาขา :
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
ตอนที่ 2 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
2.1 วัตถุประสงค์
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
□ ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ
2.2 เป้าหมาย
 บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้
□ ไม่บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้ เพราะ
2.3 ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัด
1. มีหลักสูตรการจัดการเรียนการ
สอนที่สอดคล้องกับการพัฒนา
ประเทศและอุตสาหกรรมไทย
แลนด์ 4.0
2. มีหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาขั้นพื้นฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาใน
ระดับภูมิภาค
3. มีหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาขั้นพื้นฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาใน
ระดับจังหวัด
4. หน่วยงานทางการศึกษาใน
พื้นที่มีหลักสูตรการศึกษาที่มี
ความต่อเนื่อง มีคู่มือและกรอบ

เป้าหมาย
-

ผลที่ได้รับ
-

ร้อยละ
-

บรรลุ
-

ไม่บรรลุ
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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ตัวชี้วัด
แนวทางการพัฒนาหลักสูตร
ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้น
พื้นฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา

เป้าหมาย

2.4 ระยะเวลาการดาเนินโครงการ

ผลที่ได้รับ

ร้อยละ

บรรลุ

ไม่บรรลุ

2 มีนาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

2.5 ผลการดาเนินโครงการ
□ ยังไม่ได้ดาเนินการ  อยู่ระหว่างดาเนินการ □ ดาเนินการแล้ว □ ยกเลิกโครงการ
สาเหตุ (กรณียังไม่ได้ดาเนินการ/ยกเลิกโครงการ)
2.6 การเบิกจ่ายงบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ 100,000



มีการเบิกจ่าย
□ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
บาท เบิกจ่ายจริง 100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

2.7 ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินโครงการ
□ ไม่มี
 มี (ระบุ)
ด้วยอยู่ในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID
– 19) จึงทาให้มีผลกระทบต่อการดาเนินโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทารูปแบบและแนว
ทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
2.8 แนวทางแก้ไข
จัดประชุมคณะทางานในรูปแบบ Conference
2.9 รูปภาพ/เอกสารหลักฐานประกอบ

ขอรับรองข้อมูลถูกต้อง

(ลงชื่อ) ..........................................................................................
(นางสาวนิตยา ฮะยงยุทธ)
ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ผู้รายงานผลการดาเนินงาน
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แบบฟอร์มการติดตามการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดมหาสารคาม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)
โครงการ ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา 2563
ตอนที่ 1 ผู้ให้ข้อมูล
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ : สพป.มหาสารคาม เขต 1
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวเยาวภา แก้วนารี โทรศัพท์/มือถือ :
063-6426282
กลุ่มงาน/กอง/คณะ/สาขา :
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ตอนที่ 2 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
2.1 วัตถุประสงค์
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ

2.2 เป้าหมาย
□ บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้
□ ไม่บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้ เพราะ

2.3 ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัด
ทุกตัวชี้วัด

เป้าหมาย
โรงเรียนห้องสมุด
ต้นแบบและโรงเรียน
เครือข่ายห้องสมุด
ต้นแบบ จานวน 5
โรงเรียน

ผลที่ได้รับ
1. โรงเรียนใน
สังกัดมีนิสัยรัก
การอ่าน
2. ครูผู้สอนใน
สังกัดสามารถจัด
กิจกรรมส่งเสริม
นิสัยรักการอ่าน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. ชุมชนพึงพอใจ
ต่อการจัด
การศึกษาของ
โรงเรียน

ร้อยละ
100

บรรลุ


ไม่บรรลุ
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2.4 ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
2.5 ผลการดาเนินโครงการ
□ ยังไม่ได้ดาเนินการ □ อยู่ระหว่างดาเนินการ  ดาเนินการแล้ว

□ ยกเลิกโครงการ

สาเหตุ (กรณียังไม่ได้ดาเนินการ/ยกเลิกโครงการ)
2.6 การเบิกจ่ายงบประมาณ
 มีการเบิกจ่าย
□ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ 70,000 บาท เบิกจ่ายจริง 70,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100
2.7 ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินโครงการ
 ไม่มี
□ มี (ระบุ)
2.8 แนวทางแก้ไข
2.9 รูปภาพ/เอกสารหลักฐานประกอบ

ขอรับรองข้อมูลถูกต้อง
(ลงชื่อ)

เยาวภา
(นางสาวเยาวภา แก้วนารี)
ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สพป.มหาสารคาม เขต 1
ผู้รายงานผลการดาเนินงาน
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แบบฟอร์มการติดตามการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดมหาสารคาม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)
โครงการ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตอนที่ 1 ผู้ให้ข้อมูล
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ : สพป.มหาสารคาม เขต 1
ผู้รับผิดชอบ : นางธนาจิตต์ พัฒยา โทรศัพท์/มือถือ :
กลุ่มงาน/กอง/คณะ/สาขา : งานติดตามและประเมินผล

.
089-6234668

.

ตอนที่ 2 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
2.1 วัตถุประสงค์
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
□ ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ

2.2 เป้าหมาย
 บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้
□ ไม่บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้ เพราะ

2.3 ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัด
สถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และสานักงานส่วนกลาง
ได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่มี
ความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง
พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา
เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน
ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุก
ตาบล

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
รายงานผลการติดตาม
และประเมินผลการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
รายงานผลการตรวจ
ราชการตามนโยบาย
กระทรวงศึกษา /ตรวจ
ราชการแบบบูรณาการ
สานักนายกรัฐมนตรี
เชิงคุณภาพ
นาแนวทางที่ได้จากการ
ดาเนินงานของโครงการไป
ดาเนินการในปีต่อไป

ผลที่ได้รับ
สพป. มหาสารคาม
เขต 1 มีผลการ
ประเมินการบริหาร
จัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 อยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม

ร้อยละ
-

บรรลุ
-

ไม่บรรลุ
-
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2.4 ระยะเวลาการดาเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
2.5 ผลการดาเนินโครงการ
□ ยังไม่ได้ดาเนินการ  อยู่ระหว่างดาเนินการ □ ดาเนินการแล้ว

.
□ ยกเลิกโครงการ

สาเหตุ (กรณียังไม่ได้ดาเนินการ/ยกเลิกโครงการ)
2.6 การเบิกจ่ายงบประมาณ
 มีการเบิกจ่าย
□ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ 50,000
บาท เบิกจ่ายจริง 17,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 34
2.7 ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินโครงการ
□ ไม่มี
□ มี (ระบุ)
2.8 แนวทางแก้ไข
2.9 รูปภาพ/เอกสารหลักฐานประกอบ

ขอรับรองข้อมูลถูกต้อง
(ลงชื่อ) ธนาจิตต์ พัฒยา
(นางธนาจิตต์ พัฒยา)
ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้รายงานผลการดาเนินงาน
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แบบฟอร์มการติดตามการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดมหาสารคาม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)
โครงการ พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย
ตอนที่ 1 ผู้ให้ข้อมูล
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ : สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
ผู้รับผิดชอบ นางทิพยวิมล ดวงเวียงคา
โทรศัพท์/มือถือ : ๐๙๕๖๕๘๑๔๐๘
กลุ่มงาน/กอง/คณะ/สาขา :
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ตอนที่ 2 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
2.1 วัตถุประสงค์
□ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ
2.1.1 เพื่อส่งเสริมนักเรียนปฐมวัยให้ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย
2.1.2 เพื่อส่ งเสริ มให้ ศึกษานิเทศก์ ผู้ บริห ารโรงเรียน และครูปฐมวัยมีความรู้ความเข้ า ใจ
เกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
2.1.3 เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนที่เปิดสอนระดับปฐมวัยมีคุณภาพในการจัดการศึกษาปฐมวัยตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
2.1.4 เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ พ่ อ แม่ ผู้ ป กครองเด็ ก ปฐมวั ย มี ค วามตระหนั ก มี ค วามรู้ และเห็ น
ความสาคัญของการอบรมเลี้ยงดู ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัยและค่านิยมหลักของคนไทย
12 ประการ
2.1.5 เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศในการวางแผนและพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยต่อไป
2.2 เป้าหมาย
□ บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้
 ไม่บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้ เพราะ
2.2.1 เชิงปริมาณ
- เด็กปฐมวัยทุกคน ได้รับการประเมินพัฒนาการตามวัย
- โรงเรียนจานวน 143 โรงเรียน มีความพร้อมในการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา
- ครูผู้สอนในระดับปฐมวัย จานวน 220 คนได้อบรมเกี่ยวกับจัดทาและพัฒนาหลักสูตรการจัด
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
- ครูผู้สอนในระดับปฐมวัย จานวน 220 คน ได้รูปแบบ วิธีการและเกณฑ์การประเมิน
พัฒนาการนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ที่ถูกต้อง
- พ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ทุกคน มีความตระหนักและความรู้ในความสาคัญของการอบรม
เลี้ยงดูหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัยและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
2.2.2 เชิงคุณภาพ
- เด็กปฐมวัยทุกคน มีพัฒนาการทุกด้านตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกาหนด
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- ครูผู้เข้าอบรมทุกคน มีความรู้ความเข้าใจ ในการจัดทาและพัฒนาหลักสูตรการจัด
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
- ครูผู้เข้าประชุมทุกคนมีความรู้ และสามารถประเมินพัฒนาการได้ตามรูปแบบ วิธีการ และ
เกณฑ์การประเมินพัฒนาการนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3
- พ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยมีตระหนัก มีความรู้ และสามารถอบรมเลี้ยงดูเด็กที่สอดคล้อง
กับหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัยและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
2.3 ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผลที่ได้รับ
ร้อยละ
บรรลุ ไม่บรรลุ
เด็กปฐมวัยทุกคน
ทุกคน
0
√
ครูผู้เข้าประชุมทุกคนมีความรู้
ทุกคน
0
√
พ่อแม่ ผู้ปกครอง
240
120
50
√
2.4 ระยะเวลาการดาเนินโครงการ ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563
2.5 ผลการดาเนินโครงการ
□ ยังไม่ได้ดาเนินการ  อยู่ระหว่างดาเนินการ □ ดาเนินการแล้ว
□ ยกเลิกโครงการ
สาเหตุ (กรณียังไม่ได้ดาเนินการ/ยกเลิกโครงการ)
2.6 การเบิกจ่ายงบประมาณ
 มีการเบิกจ่าย
□ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ 150,000 บาท เบิกจ่ายจริง 68,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.6
2.7 ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินโครงการ
□ ไม่มี
 มี (ระบุ) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัสโคโรนาทาให้ไม่สามารถดาเนินการได้
ตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ
2.8 แนวทางแก้ไข ปรับเปลี่ยนกิจกรรม โครงการตามสถานการณ์
2.9 รูปภาพ/เอกสารหลักฐานประกอบ

ขอรับรองข้อมูลถูกต้อง
(ลงชื่อ) นางทิพยวิมล ดวงเวียงคา
(นางทิพยวิมล ดวงเวียงคา)
ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์
ผู้รายงานผลการดาเนินงาน
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แบบฟอร์มการติดตามการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดมหาสารคาม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)
โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET)
ตอนที่ 1 ผู้ให้ข้อมูล
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ : สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
ผู้รับผิดชอบ : นางพิมพ์พิศา ผลสว่าง
โทรศัพท์/มือถือ :
กลุ่มงาน/กอง/คณะ/สาขา :
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ตอนที่ 2 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
2.1 วัตถุประสงค์
□ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ
งบประมาณไม่เพียงพอ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) จึงดาเนินกิจกรรมได้เพียงบางส่วน
2.2 เป้าหมาย
□ บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้
 ไม่บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้ เพราะ
งบประมาณไม่เพียงพอ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) จึงดาเนินกิจกรรมได้เพียงบางส่วน
2.3 ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย

2.4 ระยะเวลาการดาเนินโครงการ

ผลที่ได้รับ

ร้อยละ

บรรลุ

1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563

2.5 ผลการดาเนินโครงการ
□ ยังไม่ได้ดาเนินการ □ อยู่ระหว่างดาเนินการ □ ดาเนินการแล้ว √ ยกเลิกโครงการ
สาเหตุ (กรณียังไม่ได้ดาเนินการ/ยกเลิกโครงการ)
งบประมาณไม่เพียงพอ เนื่องจาก
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงดาเนินกิจกรรมได้เพียงบางส่วน

ไม่บรรลุ
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2.6 การเบิกจ่ายงบประมาณ
 มีการเบิกจ่าย
□ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ 257,500
บาท เบิกจ่ายจริง 41,135
บาท คิดเป็นร้อยละ
15.97
2.7 ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินโครงการ
□ ไม่มี
□ มี (ระบุ)
2.8 แนวทางแก้ไข

2.9 รูปภาพ/เอกสารหลักฐานประกอบ -

ขอรับรองข้อมูลถูกต้อง
(ลงชื่อ) นางปุณศยา ทามา
(นางปุณศยา ทามา)
ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
ผู้รายงานผลการดาเนินงาน
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แบบฟอร์มการติดตามการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดมหาสารคาม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)
โครงการ พัฒนาความสามารถทางวิชาการนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ
ประจาปี 2563 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
ตอนที่ 1 ผู้ให้ข้อมูล
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ :
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
ผู้รับผิดชอบ : นางเบ็ญจมาศ เสรีวุฒิชัย
โทรศัพท์/มือถือ :
085 7511892
กลุ่มงาน/กอง/คณะ/สาขา :
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ตอนที่ 2 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
2.1 วัตถุประสงค์
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
□ ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ
2.2 เป้าหมาย
 บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้
□ ไม่บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้ เพราะ

2.3 ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

1. นักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการได้
พัฒนาความสามารถด้านคณิตศาสตร์
ผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ
อย่างเต็มตามศักยภาพของแต่ละ
บุคคล
2. นักเรียนที่ผ่านกระบวนการแข่งขัน
ทางวิชาการตามเกณฑ์ที่กาหนด มี
โอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่เวทีโลก
สามารถยกระดับความสามารถ
ศักยภาพของผู้เรียนให้ก้าวสู่
มาตรฐานสากล

นักเรียนที่สมัคร
เข้าสอบแข่งขัน
ทางวิชาการ
จานวน 495
คน
นักเรียนที่สอบ
ผ่านได้รับ
เหรียญรางวัล
และมีสิทธิสอบ
รอบสอง
ระดับประเทศ

ผลที่ได้รับ
มีนักเรียนเข้า
สอบ จานวน
418 คน
นักเรียนได้รับ
เหรียญรางวัล
จานวน 139
คน และมีสิทธิ์
สอบรอบสอง
จานวน 75 คน

ร้อย
ละ
84

บรรลุ

54

√

√

ไม่
บรรลุ
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2.4 ระยะเวลาการดาเนินโครงการ

พฤศจิกายน 2562 – กุมภาพันธ์ 2563

2.5 ผลการดาเนินโครงการ
□ ยังไม่ได้ดาเนินการ □ อยู่ระหว่างดาเนินการ  ดาเนินการแล้ว

□ ยกเลิกโครงการ

สาเหตุ (กรณียังไม่ได้ดาเนินการ/ยกเลิกโครงการ)
2.6 การเบิกจ่ายงบประมาณ
 มีการเบิกจ่าย
งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ 20,300 บาท เบิกจ่ายจริง

□ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
20,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 100

2.7 ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินโครงการ
□ ไม่มี
 มี (ระบุ) โรงเรียนบางแห่งยังไม่ให้ความสาคัญกับโครงการพัฒนาความสามารถทางวิชาการ
นักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจาปี พ.ศ. 2563 (รอบแรก
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) เท่าที่ควร
2.8 แนวทางแก้ไข สร้างความตระหนักและจิตสานึกให้กับนักเรียน และผู้บริหารโรงเรียนในการให้
ความสาคัญกับโครงการพัฒนาความสามารถทางวิชาการนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ ประจาปี พ.ศ. 2563 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
2.9 รูปภาพ/เอกสารหลักฐานประกอบ

ขอรับรองข้อมูลถูกต้อง
(ลงชื่อ) เบ็ญจมาศ เสรีวุฒิชัย
( นางเบ็ญจมาศ เสรีวุฒิชัย )
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ผู้รายงานผลการดาเนินงาน
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แบบฟอร์มการติดตามการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดมหาสารคาม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)
โครงการ พัฒนาผู้เรียนตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติโดยเน้นจัดการเรียนรู้ผ่าน
การปฏิบัติจริง (Active Learning) เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ตอนที่ 1 ผู้ให้ข้อมูล
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ : สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
ผู้รับผิดชอบ : นางรุ่งฤทัย รัตนคุณศาสน์
โทรศัพท์/มือถือ : 0922481378
กลุ่มงาน/กอง/คณะ/สาขา : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ตอนที่ 2 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
2.1 วัตถุประสงค์
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
□ ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ
หมายเหตุ เนื่องจากไม่ได้รับงบประมาณจึงบูรณาการในการนิเทศ
2.2 เป้าหมาย
 บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้
□ ไม่บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้ เพราะ
หมายเหตุ เนื่องจากไม่ได้รับงบประมาณจึงบูรณาการในการนิเทศ และได้รับเครื่องมือหรือ
แบบทดสอบเทียบเคียงข้อสอบ PISA จาก ศูนย์ PISA สพฐ. ซึ่งได้ดาเนินการมอบให้โรงเรียนเพื่อใช้ในจัดการ
เรียนการสอนเรียบร้อยแล้ว
2.3 ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
1. เครื่องมือการวัดและประเมิน โรงเรียนสังกัด สพม.
ระดับชั้นเรียน ตามแนวทางการ เขต 26
ประเมินผลนักเรียน ที่สอดคล้อง จานวน 35 โรงเรียน
ตามแนวทางการประเมินผล
นักเรียนร่วมกับนานาชาติ(PISA :
Programme for International
Student Assessment)

ผลที่ได้รับ
เครื่องมือหรือ
แบบทดสอบ
เทียบเคียงข้อสอบ
PISA จาก ศูนย์
PISA สพฐ.

ร้อยละ
100

บรรลุ


ไม่บรรลุ
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ตัวชี้วัด
2. แบบฝึกเสริมทักษะ ตาม
แนวทางการประเมินผลนักเรียน
ที่สอดคล้องตามแนวทางการ
ประเมินผลนักเรียนร่วมกับ
นานาชาติ(PISA : Programme
for International Student
Assessment)
3. การแข่งขันทักษะ และการ
นาเสนอนวัตกรรมทางการศึกษา
ของนักเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา

4. แบบสรุปรายงานผล

เป้าหมาย
ผลที่ได้รับ
โรงเรียนสังกัด สพม. แบบฝึกเสริมทักษะ
เขต 26
จาก ศูนย์ PISA
จานวน 35 โรงเรียน สพฐ.

ร้อยละ
100

บรรลุ


โรงเรียนสังกัด สพม. การร่วมนาเสนอ
เขต 26
นวัตกรรมทาง
จานวน 35 โรงเรียน การศึกษา ของ
นักเรียน ครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา เช่นกิจกรรม
วันวิทยาศาสตร์
รางวัลทรงคุณค่า
สพฐ. (OBEC
AWARDS) เป็นต้น
สพม.26
รายงานตัวชี้วัดใน
ยุทธศาสตร์เขต
พื้นที่การศึกษา

100



100



ไม่บรรลุ

2.4 ระยะเวลาการดาเนินโครงการ ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563
2.5 ผลการดาเนินโครงการ
□ ยังไม่ได้ดาเนินการ □ อยู่ระหว่างดาเนินการ  ดาเนินการแล้ว

□ ยกเลิกโครงการ

สาเหตุ (กรณียังไม่ได้ดาเนินการ/ยกเลิกโครงการ)
2.6 การเบิกจ่ายงบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ

□ มีการเบิกจ่าย
บาท เบิกจ่ายจริง

2.7 ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินโครงการ
 ไม่มี
□ มี (ระบุ)
2.8 แนวทางแก้ไข

 ยังไม่มีการเบิกจ่าย
บาท คิดเป็นร้อยละ
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2.9 รูปภาพ/เอกสารหลักฐานประกอบ
1. ดาเนินการมอบแบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามแนวการประเมินของ PISA แจกคู่มือการใช้แบบฝึก
พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามแนวการประเมินของ PISA และคู่มือการสอนการอ่านคิดวิเคราะห์สู่การ
พัฒนาการอ่านตามแนวทาง PISA ให้แก่โรงเรียนในสังกัดทั้ง 35 โรงเรียน

2. รวบรวมและรายงานจานวนนักเรียน ที่เกิดในช่วงวันที่ 5/1/2548-4/30/2549 ของ สพม.26 จานวน 5741
คน ให้กับศูนย์ PISA สพฐ. เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับ PISA
style Online testing

ขอรับรองข้อมูลถูกต้อง
(ลงชื่อ) นางรุ่งฤทัย รัตนคุณศาสน์
(นางรุ่งฤทัย รัตนคุณศาสน์)
ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์
ผู้รายงานผลการดาเนินงาน
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แบบฟอร์มการติดตามการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดมหาสารคาม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)
โครงการ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยใช้วิจัยเป็นฐาน
ตอนที่ 1 ผู้ให้ข้อมูล
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ : นางกรนันท์ วรรณทวี โทรศัพท์/มือถือ : 0646982398
กลุ่มงาน/กอง/คณะ/สาขา : กลุ่มงานหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ สพม 26
ตอนที่ 2 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
2.1 วัตถุประสงค์
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
□ ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ

2.2 เป้าหมาย
 บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้
□ ไม่บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้ เพราะ

2.3 ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัด
1. โรงเรียนพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาตามหลักสูตร
สถานศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับ
ปรับปรุงตัวชี้วัด พ.ศ. 2560) ม.
3 ม. 6 ที่จะจบในปีการศึกษา
2563

เป้าหมาย
100

ผลที่ได้รับ
1 สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและโรงเรียนใน
สังกัด ได้แนวทางการปรับ
หลักสูตร และการบริหาร
จัดการกิจกรรมสู่การ
จัดการเรียนรู้ยุคไทยแลนด์
4.0

ร้อยละ
100

บรรลุ


ไม่บรรลุ
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ตัวชี้วัด
2. ครูได้แนวทางการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามแนวปฏิรูป ยุคไทย
แลนด์ 4.0 ที่เน้น Active
Learning ที่เน้นกระบวนการคิด
ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย
สอดคล้องกับธรรมชาติวิชาและ
เน้นกระบวนการคิดมีแนวทางใน
การจัดการเรียนรู้ถูกต้องตา
โครงสร้างหลักสูตร
3. นักเรียนได้รับการพัฒนาตาม
มาตรฐาน ตัวชี้วัด
สมรรถนะ คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ และค่านิยมที่ดี

เป้าหมาย
80

ผลที่ได้รับ
2. ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มี
ความรู้ ความเข้าใจ
สามารถนามาตรฐานและ
ตัวชี้วัด ที่ได้ปรับปรุงแก้ไข
ไปสู่การปฏิบัติได้อย่าง
มั่นใจและมีประสิทธิภาพ

ร้อยละ
100

บรรลุ


90

3. สถานศึกษาในสังกัดทุก
โรง มีหลักสูตร
สถานศึกษาที่เหมาะสม มี
ความสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียนและ
ท้องถิ่น

100



ไม่บรรลุ

2.4 ระยะเวลาการดาเนินโครงการ 23 กรกฏาคม 2563
2.5 ผลการดาเนินโครงการ
□ ยังไม่ได้ดาเนินการ □ อยู่ระหว่างดาเนินการ  ดาเนินการแล้ว

□ ยกเลิกโครงการ

สาเหตุ (กรณียังไม่ได้ดาเนินการ/ยกเลิกโครงการ)
2.6 การเบิกจ่ายงบประมาณ
 มีการเบิกจ่าย
□ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ 50,000
บาท เบิกจ่ายจริง 31,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.4
2.7 ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินโครงการ
□ ไม่มี
 มี (ระบุ) ยังไม่ได้ดาเนินการนิเทศ ติดตาม การใช้หลักสูตรและยังไม่มีการรายงานการใช้
หลักสูตร
2.8 แนวทางแก้ไข กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาจะดาเนินการออกนิเทศภายในเดือน
กันยายน
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2.9 รูปภาพ/เอกสารหลักฐานประกอบ

ขอรับรองข้อมูลถูกต้อง
(ลงชื่อ) กรนันท์ วรรณทวี
(นางกรนันท์ วรรณทวี)
ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์
ผู้รายงานผลการดาเนินงาน
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แบบฟอร์มการติดตามการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดมหาสารคาม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)
โครงการ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) หนึ่งภาควิชา หนึ่งสถานประกอบการ
ตอนที่ 1 ผู้ให้ข้อมูล
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ : วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
ผู้รับผิดชอบ : นางกรองมาศ บุญป้อง
โทรศัพท์/มือถือ : 089-1873744
กลุ่มงาน/กอง/คณะ/สาขา : งานความร่วมมือ ฝ่ายแผนและความร่วมมือ
ตอนที่ 2 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
2.1 วัตถุประสงค์
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
□ ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ

2.2 เป้าหมาย
 บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้
□ ไม่บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้ เพราะ

2.3 ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

สถานประกอบการฯ 1 สถานประกอบการ

ผลที่ได้รับ

ร้อยละ

บรรลุ

1 สถานประกอบการ

100



2.4 ระยะเวลาการดาเนินโครงการ 1 ปีการศึกษา
2.5 ผลการดาเนินโครงการ

□ ยังไม่ได้ดาเนินการ □ อยู่ระหว่างดาเนินการ

 ดาเนินการแล้ว □ ยกเลิกโครงการ

สาเหตุ (กรณียังไม่ได้ดาเนินการ/ยกเลิกโครงการ)
2.6 การเบิกจ่ายงบประมาณ
 มีการเบิกจ่าย
□ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ 10,000 บาท เบิกจ่ายจริง 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่
บรรลุ
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2.7 ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินโครงการ
 ไม่มี

□ มี (ระบุ)
2.8 แนวทางแก้ไข
2.9 รูปภาพ/เอกสารหลักฐานประกอบ
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แบบฟอร์มการติดตามการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดมหาสารคาม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)
โครงการ พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ตอนที่ 1 ผู้ให้ข้อมูล
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ : วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม
ผู้รับผิดชอบ : นางณัฐวิภา ปะวันโน
โทรศัพท์/มือถือ : ๐๘๓ – ๕๙๑๙๑๙๖
กลุ่มงาน/กอง/คณะ/สาขา : ฝ่ายวิชาการ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ตอนที่ 2 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
2.1 วัตถุประสงค์
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
□ ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ
2.2 เป้าหมาย
 บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้
□ ไม่บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้ เพราะ
2.3 ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

1. ประเมินมาตรฐานวิชาชีพนักเรียน
นักศึกษา ระดับปวช. 3 และปวส. 2
ที่จะจบหลักสูตรทุกแผนวิชา
2. นาผลที่ได้จากการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพมาปรับปรุงการ
เรียนการสอนของนักเรียน
นักศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพอย่างแท้จริง

1. ครูผู้สอนได้รับการนิเทศการ
จัดการเรียนรู้อย่างน้อยภาคเรียน
ละ 2 ครั้งจานวน 40 คน
2.ครู ผู้ ส อนจั ด ท าบั น ทึ ก หลั ง การ
สอนครบทุกรายวิชาจานวน 40 คน
3. ครู ผู้ ส อนได้ รั บ การนิ เ ทศการ
จัดการเรียนรู้ อย่างน้อยภาคเรียน
ละ 2 ครั้ง เพื่อนาผลการนิเทศที่
ได้ ม าใช้ พั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรู้
ของตน
4.ครู ผู้ ส อนจั ด ท าบั น ทึ ก หลั ง การ
สอนและน าปั ญ หาที่ พ บมา ใ ช้
พั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรู้ ใ นครั้ ง
ต่อไป

ผลที่
ได้รับ

ร้อยละ บรรลุ

ไม่
บรรลุ
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2.4 ระยะเวลาการดาเนินโครงการ

ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563

2.5 ผลการดาเนินโครงการ
□ ยังไม่ได้ดาเนินการ  อยู่ระหว่างดาเนินการ □ ดาเนินการแล้ว

□ ยกเลิกโครงการ

สาเหตุ (กรณียังไม่ได้ดาเนินการ/ยกเลิกโครงการ)
2.6 การเบิกจ่ายงบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ

□ มีการเบิกจ่าย
บาท เบิกจ่ายจริง

 ยังไม่มีการเบิกจ่าย
บาท คิดเป็นร้อยละ

2.7 ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินโครงการ
 ไม่มี
□ มี (ระบุ)
2.8 แนวทางแก้ไข
2.9 รูปภาพ/เอกสารหลักฐานประกอบ

-

ไม่มี -

ขอรับรองข้อมูลถูกต้อง
(ลงชื่อ) นายอาทิตย์ อุดมฉวี
(นายอาทิตย์ อุดมฉวี)
ตาแหน่ง หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
ผู้รายงานผลการดาเนินงาน
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รายงานการติดตามการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดมหาสารคาม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)
โครงการ งานฟาร์มโคเนื้อและกระบือ
ตอนที่ 1 ผู้ให้ข้อมูล
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
ผู้รับผิดชอบ : นายสุพรรณ ไปดง
โทรศัพท์/มือถือ : 089-8637841
กลุ่มงาน/กอง/คณะ/สาขา : แผนกวิชาสัตวศาสตร์
ตอนที่ 2 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
2.1 วัตถุประสงค์
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
□ ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ

2.2 เป้าหมาย
 บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้
□ ไม่บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้ เพราะ

2.3 ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัด
จานวนลูกโค กระบือ
จานวนนักเรียน นักศึกษา

เป้าหมาย
15 ตัว
100 คน

ผลที่ได้รับ
12 ตัว
76 คน

ร้อยละ
80
76

บรรลุ
√
√

2.4 ระยะเวลาการดาเนินโครงการ 1 กันยายน 2562 – 30 กรกฎาคม 2563
2.5 ผลการดาเนินโครงการ
□ ยังไม่ได้ดาเนินการ อยู่ระหว่างดาเนินการ □ ดาเนินการแล้ว □ ยกเลิกโครงการ
สาเหตุ (กรณียังไม่ได้ดาเนินการ/ยกเลิกโครงการ)
2.6 การเบิกจ่ายงบประมาณ
 มีการเบิกจ่าย
งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ 389,390 บาท เบิกจ่ายจริง

□ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
389,390 คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่บรรลุ
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2.7 ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินโครงการ
□ ไม่มี
 มี (ระบุ) การเบิกจ่ายล่าช้าในบางเดือน และงบประมาณไม่เพียงพอ
2.8 แนวทางแก้ไข ให้มีบุคลากรดาเนินการเบิก-จ่ายโดยเฉพาะด้านงานฟาร์ม และจัดสรร
งบประมาณเพิ่ม
2.9 รูปภาพ/เอกสารหลักฐานประกอบ

ขอรับรองข้อมูลถูกต้อง
(ลงชื่อ) นายสุพรรณ ไปดง
(นายสุพรรณ ไปดง)
ตาแหน่ง หัวหน้างานฟาร์มโคเนื้อและกระบือ
ผู้รายงานผลการดาเนินงาน
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แบบฟอร์มการติดตามการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดมหาสารคาม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)
โครงการ งานฟาร์มไม้ดอกไม้ประดับ
ตอนที่ 1 ผู้ให้ข้อมูล
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
ผู้รับผิดชอบ : นางธนพร แสนบุตร
โทรศัพท์/มือถือ : 098-3642550
กลุ่มงาน/กอง/คณะ/สาขา : แผนกเกษตรศาสตร์
ตอนที่ 2 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
2.1 วัตถุประสงค์
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
□ ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ
เนื่องจาก ฟาร์มไม้ดอกไม้ประดับทาเพื่อการค้าแล้วยังผลิตเพื่อประดับตกแต่งสถานที่ในการ
จัดกิจกรรมต่างๆ พร้อมยังให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆ
2.2 เป้าหมาย
 บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้
□ ไม่บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้ เพราะ
2.3 ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัด
ผลิตไม้ดอก ไม้ประดับ
จานวน 1,000 กระถาง

เป้าหมาย

ผลที่ได้รับ

ร้อยละ

บรรลุ

1. ใช้เป็นแหล่งฝึก
ปฏิบัติติงานให้กับ
นักเรียน นักศึกษา

นักเรียนใช้เป็น
แหล่งปฏิบัติติงาน

100

√

2. ผลิตเพื่อจาหน่าย

มีรายได้จากการ
จาหน่ายไม้ดอก
80,000 บาท

90

√

ไม่บรรลุ
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2.4 ระยะเวลาการดาเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563
2.5 ผลการดาเนินโครงการ
□ ยังไม่ได้ดาเนินการ  อยู่ระหว่างดาเนินการ □ ดาเนินการแล้ว

□ ยกเลิกโครงการ

สาเหตุ (กรณียังไม่ได้ดาเนินการ/ยกเลิกโครงการ)
2.6 การเบิกจ่ายงบประมาณ
 มีการเบิกจ่าย
□ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ 10,000 บาท เบิกจ่ายจริง 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 50
2.7 ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินโครงการ
 ไม่มี
□ มี (ระบุ)
2.8 แนวทางแก้ไข
2.9 รูปภาพ/เอกสารหลักฐานประกอบ

ขอรับรองข้อมูลถูกต้อง
(ลงชื่อ)

ธนพร
(นางธนพร แสนบุตร)
ตาแหน่ง หัวหน้างานไม้ดอกไม้ประดับ
ผู้รายงานผลการดาเนินงาน
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แบบฟอร์มการติดตามการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดมหาสารคาม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)
โครงการ ปลูกอ้อยโรงงานเพื่อการค้า
ตอนที่ 1 ผู้ให้ข้อมูล
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
ผู้รับผิดชอบ : ว่าที่ร.ต.เสาร์ทอง แสนบุตร โทรศัพท์/มือถือ : 081-9997981
กลุ่มงาน/กอง/คณะ/สาขา : งานฟาร์ม ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ตอนที่ 2 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
2.1 วัตถุประสงค์
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
□ ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ
2.2 เป้าหมาย
 บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้ (จานวน 2 ตัวชี้วัด)
 ไม่บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้ (จานวน 2 ตัวชี้วัด) เพราะ
1.สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ฝนไม่ตกตามฤดูกาล ฝนแล้งทาให้อ้อยแห้งยืนต้นตายได้ผลผลิตไม่
เป็นไปตามที่คาดไว้
2. ราคาผลผลิตตกต่าไม่เป็นไปตามราคาสินค้าเกษตรที่คาดการณ์ไว้
2.3 ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลที่ได้รับ

ร้อยละ

บรรลุ

ไม่บรรลุ

พื้นที่การปลูกอ้อย

100 ไร่

50 ไร่

50.00



ผลผลิตอ้อยสดส่งโรงงาน

400 ตัน

163.71 ตัน

40.92



ราคาจาหน่ายอ้อยสด

800 บาทต่อตัน

984.78 บาทต่อตัน 123.09



Ccs เฉลี่ย

12 ccs

15.22 ccs



126.83

2.4 ระยะเวลาการดาเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562- กุมภาพันธุ์ 2563
2.5 ผลการดาเนินโครงการ
□ ยังไม่ได้ดาเนินการ □ อยู่ระหว่างดาเนินการ  ดาเนินการแล้ว
สาเหตุ (กรณียังไม่ได้ดาเนินการ/ยกเลิกโครงการ)

□ ยกเลิกโครงการ
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2.6 การเบิกจ่ายงบประมาณ
 มีการเบิกจ่าย
□ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ 300,000 บาท เบิกจ่ายจริง 196,750 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.58
2.7 ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินโครงการ
□ ไม่มี
 มี (ระบุ) วิทยาลัยฯ ไม่มีเครื่องจักรกลหนัก หรือเครื่องทุ่นแรงงานฟาร์มในการดาเนินกิจกรรม
การปลูกอ้อยโรงงานเพื่อการค้าในส่วนของการเก็บเกี่ยวผลผลิต (อ้อยสด) และรถบรรทุกผลผลิตส่งโรงงาน
และขาดแรงงานงานคนในการดาเนินโครงการ และปัญหาภัยธรรมชาติ ฝนแล้ง น้าท่วม
2.8 แนวทางแก้ไข จัดหาเครื่องจักรกลหนักหรือเครื่องทุนแรงงงานฟาร์มให้เพียงพอโดยขอ งปม.
ประจาปีถัดไปหรือจัดหายิบยืมกับพันธมิตรที่ทาความร่วมมือกัน เช่น บ.สยามคูโบต้ามหาสารคาม และการวาง
แผนการจัดการบริหารจัดการน้าโดยเจาะบ่อบาดาลนาน้ามาใช้เพื่อลดปัญหาน้าแล้งโดยใช้ระบบน้าแบบน้า
หยด และการสูบส่งน้าด้วยพลังงานโซล่าเซลล์ จาทาให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น
2.9 รูปภาพ/เอกสารหลักฐานประกอบ

ขอรับรองข้อมูลถูกต้อง
(ลงชื่อ) ว่าที่ร.ต.เสาร์ทอง แสนบุตร
(เสาร์ทอง แสนบุตร)
ตาแหน่ง ครู คศ.1
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แบบฟอร์มการติดตามการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดมหาสารคาม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)
โครงการ ปลูกอินทผาลัมกินผลสดเพื่อการค้า
ตอนที่ 1 ผู้ให้ข้อมูล
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
ผู้รับผิดชอบ : ว่าที่ ร.ต.เสาร์ทอง แสนบุตร
โทรศัพท์/มือถือ : 081-9997981
กลุ่มงาน/กอง/คณะ/สาขา : งานฟาร์ม ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ตอนที่ 2 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
2.1 วัตถุประสงค์
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
□ ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ
2.2 เป้าหมาย
 บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้
□ ไม่บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้ เพราะ
2.3 ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลที่ได้รับ

ร้อยละ

บรรลุ

บารุงรักษาต้นอินทผลัมกินผลสด 500 ต้น

500 ต้น

100.00



พื้นที่ปลูก

5 ไร่

100.00



ร้อยละ 85

100.00



5 ไร่

ต้นอินทผลัมเจริญเติบโตสมบูรณ์ ร้อยละ 85

ไม่บรรลุ

2.4 ระยะเวลาการดาเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563
2.5 ผลการดาเนินโครงการ
□ ยังไม่ได้ดาเนินการ □ อยู่ระหว่างดาเนินการ  ดาเนินการแล้ว

□ ยกเลิกโครงการ

สาเหตุ (กรณียังไม่ได้ดาเนินการ/ยกเลิกโครงการ)
2.6 การเบิกจ่ายงบประมาณ
 มีการเบิกจ่าย
งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ 67,400 บาท เบิกจ่ายจริง

□ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
บาท คิดเป็นร้อยละ
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2.7 ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินโครงการ
 ไม่มี
□ มี (ระบุ)
2.8 แนวทางแก้ไข
-

2.9 รูปภาพ/เอกสารหลักฐานประกอบ -

ขอรับรองข้อมูลถูกต้อง
(ลงชื่อ) ว่าที่ร.ต.เสาร์ทอง แสนบุตร
(เสาร์ทอง แสนบุตร)
ตาแหน่ง ครู คศ.1

ผู้รายงานผลการดาเนินงาน
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แบบฟอร์มการติดตามการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดมหาสารคาม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)
โครงการ การปลูกข้าวหอมมะลิ 105
ตอนที่ 1 ผู้ให้ข้อมูล
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
ผู้รับผิดชอบ : ว่าที่ ร.ต.เสาร์ทอง แสนบุตร
โทรศัพท์/มือถือ : 081-9997981
กลุ่มงาน/กอง/คณะ/สาขา : งานฟาร์ม ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ตอนที่ 2 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
2.1 วัตถุประสงค์
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
□ ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ
2.2 เป้าหมาย
 บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้
□ ไม่บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้ เพราะ
1. ข้าวหอมมะลิ 105 เป็นข้าวที่ต้องการน้าน้อย ทนแล้งได้ดี และสามารถออกดอกออกผล ให้ผลผลิต
ได้ดีในสภาพพื้นที่น้าน้อย
2. ช่วงปลายปีมีพายุเข้า พายุโพดุล ทาให้มีน้าเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของข้าวหอมมะลิ ตั้งท้อง
ออกดอกและให้ผลผลิตตามลาดับ
2.3 ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลที่ได้รับ

ร้อยละ

บรรลุ

พื้นที่การปลูกข้าวหอมมะลิ 105

5 ไร่

5 ไร่

100.00



ผลผลิตข้าวหอมมะลิ 105

1,000 กิโลกรัม

1,105 กิโลกรัม

100.00



ราคาจาหน่ายข้าวหอมมะลิ105

10,000 บาทต่อตัน

13,000 บาทต่อตัน

100.00



ไม่บรรลุ

2.4 ระยะเวลาการดาเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562- กุมภาพันธุ์ 2563
2.5 ผลการดาเนินโครงการ
□ ยังไม่ได้ดาเนินการ □ อยู่ระหว่างดาเนินการ  ดาเนินการแล้ว
สาเหตุ (กรณียังไม่ได้ดาเนินการ/ยกเลิกโครงการ)

□ ยกเลิกโครงการ
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2.6 การเบิกจ่ายงบประมาณ
 มีการเบิกจ่าย
□ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ 10,000 บาท เบิกจ่ายจริง 4,650 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.50
2.7 ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินโครงการ
□ ไม่มี
 มี (ระบุ) วิทยาลัยฯไม่มีเครื่องจักรกลหนักหรือเครื่องทุ่นแรงงานฟาร์มในการดาเนินกิจกรรมการ
ทานาโดยตรงในส่วนของเครื่องมือเตรียมดิน ทาเทือก และเครื่องมือในการเก็บเกี่ยวผลผลิต และปัญหาภัย
ธรรมชาติ ฝนแล้ง น้าท่วม
2.8 แนวทางแก้ไข จัดหาเครื่องจักรกลหนักหรือเครื่องทุนแรงงงานฟาร์มให้เพียงพอโดยขอ งปม.
ประจาปีถัดไปหรือจัดหายิบยืมกับพันธมิตรที่ทาความร่วมมือกันเช่น บ.สยามคูโบต้ามหาสารคาม และการวาง
แผนการจัดการบริหารจัดการน้าโดยเจาะบ่อบาดาลนาน้ามาใช้เพื่อลดปัญหาน้าแล้งโดยใช้ระบบน้าแบบน้า
หยด และการสูบส่งน้าด้วยพลังงานโซล่าเซลล์ จาทาให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น
2.9 รูปภาพ/เอกสารหลักฐานประกอบ

ขอรับรองข้อมูลถูกต้อง
(ลงชื่อ) ว่าที่ร.ต.เสาร์ทอง แสนบุตร
(เสาร์ทอง แสนบุตร)
ตาแหน่ง ครู คศ.1

ผู้รายงานผลการดาเนินงาน
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แบบฟอร์มการติดตามการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดมหาสารคาม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)
โครงการ ฟาร์มไม้ประดับสร้างอาชีพและบริการชุมชน
ตอนที่ 1 ผู้ให้ข้อมูล
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ : นางพจมาส เกิดทอง และนายพนารมย์ เกิดทอง
ผู้รับผิดชอบ : นางพจมาส เกิดทอง และ นายพนารมย์ เกิดทอง โทรศัพท์/มือถือ : 080-0728799
กลุ่มงาน/กอง/คณะ/สาขา : พืชศาสตร์
ตอนที่ 2 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
2.1 วัตถุประสงค์
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
□ ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ

2.2 เป้าหมาย
 บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้
□ ไม่บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้ เพราะ

2.3 ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัด
ผลิตและดูแลไม้ประดับ
นักเรียน นักศึกษา
ให้บริการสถานที่

เป้าหมาย
20 ชนิดๆละ 100 ต้น
35 คน
10 ครั้ง

ผลที่ได้รับ
2,000 ต้น
100 คน
10 ครั้ง

ร้อยละ
100
285
100

บรรลุ




ไม่บรรลุ

2.4 ระยะเวลาการดาเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563
2.5 ผลการดาเนินโครงการ
□ ยังไม่ได้ดาเนินการ □ อยู่ระหว่างดาเนินการ  ดาเนินการแล้ว

□ ยกเลิกโครงการ

สาเหตุ (กรณียังไม่ได้ดาเนินการ/ยกเลิกโครงการ)
2.6 การเบิกจ่ายงบประมาณ
□ มีการเบิกจ่าย
 ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ 50,000 บาท เบิกจ่ายจริง - บาท คิดเป็นร้อยละ -
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2.7 ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินโครงการ
 ไม่มี
□ มี (ระบุ)
2.8 แนวทางแก้ไข

2.9 รูปภาพ/เอกสารหลักฐานประกอบ

ขอรับรองข้อมูลถูกต้อง
(ลงชื่อ) นางพจมาส เกิดทอง
( นางพจมาส เกิดทอง)
ตาแหน่ง ครู ประจาแผนกวิชาพืชศาสตร์
หัวหน้างานฟาร์มไม้ประดับ
ผู้รายงานผลการดาเนินงาน
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แบบฟอร์มการติดตามการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดมหาสารคาม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)
โครงการ จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตอนที่ 1 ผู้ให้ข้อมูล
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ : สานักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม
ผู้รับผิดชอบ : นายธนาคร ภูดินดาล
โทรศัพท์/มือถือ : 081-7687849
กลุ่มงาน/กอง/คณะ/สาขา :
กลุ่มงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1
ตอนที่ 2 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
2.1 วัตถุประสงค์
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
□
ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ

2.2 เป้าหมาย
 บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้
□ ไม่บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้ เพราะ

2.3 ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัด
ร้อยละ 80 ของ กลุ่มเป้าหมาย
ต่าง ๆ กลุ่มเป้าหมายทั่วไป
กลุ่มเป้าหมายพิเศษ ที่เข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้ ได้รับบริการ
การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษา
ตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับ
สภาพปัญหา และความต้องการ

เป้าหมาย

ผลที่ได้รับ

ร้อยละ

บรรลุ

ไม่บรรลุ

20,866 คน

20,866 คน

100

√

-
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2.4 ระยะเวลาการดาเนินโครงการ

1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563

2.5 ผลการดาเนินโครงการ
□ ยังไม่ได้ดาเนินการ □ อยู่ระหว่างดาเนินการ  ดาเนินการแล้ว □ ยกเลิกโครงการ
สาเหตุ (กรณียังไม่ได้ดาเนินการ/ยกเลิกโครงการ)
2.6 การเบิกจ่ายงบประมาณ
 มีการเบิกจ่าย
งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ 46,930,944
บาท เบิกจ่ายจริง
คิดเป็นร้อยละ 89.18
2.7 ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินโครงการ
 ไม่มี
□ มี (ระบุ)
2.8 แนวทางแก้ไข

-

2.9 รูปภาพ/เอกสารหลักฐานประกอบ

□ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
41,853,087.62 บาท
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แบบฟอร์มการติดตามการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดมหาสารคาม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)
โครงการ นิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพ
ภายใน
ตอนที่ 1 ผู้ให้ข้อมูล
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ :
สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม
ผู้รับผิดชอบ : ส.ท.คชนม์คเชษฐ มูลผลึก โทรศัพท์/มือถือ : 093-0605050
กลุ่มงาน/กอง/คณะ/สาขา : กลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ
ตอนที่ 2 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
2.1 วัตถุประสงค์
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
□ ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ

2.2 เป้าหมาย
 บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้
□ ไม่บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้ เพราะ

2.3 ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลที่ได้รับ

ร้อยละ

บรรลุ

ดาเนินการนิเทศ
ติดตาม กากับคุณภาพ
เพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษาใน
โรงเรียนและได้รายงาน
สภาพปัญหาการ
ดาเนินการจัดการเรียน
การสอน

หน่วยงายนต้น
สังกัดได้รับข้อมูล
สารสนเทศ
ปัจจุบันของ
โรงเรียน และ
ทราบสภาพ
ปัญหาอุปสรรค
การดาเนินการ
จัดการเรียนการ
สอน

100

√

ไม่
บรรลุ
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2.4 ระยะเวลาการดาเนินโครงการ

พฤษภาคม 2563 – กันยายน 2563

2.5 ผลการดาเนินโครงการ
□ ยังไม่ได้ดาเนินการ □ อยู่ระหว่างดาเนินการ  ดาเนินการแล้ว

□ ยกเลิกโครงการ

สาเหตุ (กรณียังไม่ได้ดาเนินการ/ยกเลิกโครงการ)
2.6 การเบิกจ่ายงบประมาณ  มีการเบิกจ่าย
งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ 43,200 บาท เบิกจ่ายจริง 43,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 100
2.7 ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินโครงการ
□ ไม่มี
 มี (ระบุ) การจัดกิจกรรมมุ่งเน้นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขาดการปฏิบัติที่ต่อเนื่อง
ผู้ เรี ย นส่ ว นใหญ่ยั งต้องได้ รั บ การพัฒ นาเพื่ อยกระดับผลสั มฤทธิ์แ ต่ล ะกลุ่ มสาระให้ ประสบผลส าเร็ จ ตาม
มาตรฐานของสถานศึกษา สื่อ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนยังขาดแคลน ไม่เพีย งพอต่อ
ผู้เรียน ขาดทรัพยากรครูซึ่งยังไม่ตรงตามสาขาที่สอน
2.8 แนวทางแก้ไข ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูและการสอนแบบบูรณาการ
และการใช้แผนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นธรรม และเพิ่มอัตราจ้างสอนของครูให้ตรงกับสาขาที่ขาดแคลน
2.9 รูปภาพ/เอกสารหลักฐานประกอบ
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รายละเอียดการติดตามการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ
ที่
1
2

3
4
5

โครงการ
งบประมาณ
หน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ
โครงการการพัฒนาครูผู้สอนด้วยรูปแบบเชิงรุก สู่การ
13,000
สพป.มค.1
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการเตรียมผู้เรียนให้
สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 เทียบเท่าระดับนานาชาติ
โครงการการขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
37,200
สพป.มค.1
ภาษาอังกฤษ ตามแนวการทดสอบระดับชาติ ของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดยการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ Boot Camp
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อ
250,000
สพป.มค.1
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
โครงการพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
230,000
สพม.26
บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
โครงการการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพครูอาชีวศึกษาใน
5,000
วิทยาลัยเทคนิค
สถานประกอบการ
วาปีปทุม
จานวน 5 โครงการ
535,200
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แบบฟอร์มการติดตามการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดมหาสารคาม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)
โครงการ การพัฒนาครูผู้สอนด้วยรูปแบบเชิงรุก สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการเตรียม
ผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 เทียบเท่าระดับนานาชาติ
ตอนที่ 1 ผู้ให้ข้อมูล
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ : สพป.มหาสารคาม เขต 1
.
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวคาพอง พิมพ์สา
โทรศัพท์/มือถือ :
กลุ่มงาน/กอง/คณะ/สาขา : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ
ตอนที่ 2 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
2.1 วัตถุประสงค์
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
□ ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ

2.2 เป้าหมาย
 บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้
□ ไม่บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้ เพราะ
2.3 ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัด
โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จานวน
21 โรงเรียน

เป้าหมาย
โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย
จานวน 21 โรงเรียน
ได้รับทราบนโยบาย
การพัฒนาศักยภาพ
ด้านการจัดการเรียนรู้
ที่สอดคล้องกับทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21
โรงเรียนในกลุ่มเป้าหมายอย่าง โรงเรียนใน
น้อยร้อยละ 80 บรรลุเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย จานวน
โครงการและตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 21 โรงเรียน บรรลุ
ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
เป้าหมายโครงการและ
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ทั้งเชิงปริมาณ
และคุณภาพ

ผลที่ได้รับ
ครูผู้สอนได้รับ
การพัฒนา
ศักยภาพด้านการ
จัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับ
ทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21
ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาให้มี
คุณลักษณะและ
ทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21

ร้อยละ
100

บรรลุ


100



ไม่บรรลุ
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2.4 ระยะเวลาการดาเนินโครงการ

,มิถุนายน - สิงหาคม 2563

2.5 ผลการดาเนินโครงการ
□ ยังไม่ได้ดาเนินการ □ อยู่ระหว่างดาเนินการ  ดาเนินการแล้ว

□ ยกเลิกโครงการ

สาเหตุ (กรณียังไม่ได้ดาเนินการ/ยกเลิกโครงการ)
2.6 การเบิกจ่ายงบประมาณ
 มีการเบิกจ่าย
งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ 13,000 บาท เบิกจ่ายจริง

□ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
13,000บาท คิดเป็นร้อยละ 100

2.7 ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินโครงการ
□ ไม่มี
□ มี (ระบุ)
2.8 แนวทางแก้ไข

2.9 รูปภาพ/เอกสารหลักฐานประกอบ

ขอรับรองข้อมูลถูกต้อง
(ลงชื่อ) คาพอง พิมพ์สา
(น.ส.คาพอง พิมพ์สา)
ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ผู้รายงานผลการดาเนินงาน
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แบบฟอร์มการติดตามการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดมหาสารคาม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)
โครงการ การขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ตามแนวการทดสอบระดับชาติ
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดการเรียนการสอนตาม
รูปแบบ Boot Camp
ตอนที่ 1 ผู้ให้ข้อมูล
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ : สพป.มหาสารคาม เขต 1
.
ผู้รับผิดชอบ : นายทรงศิลป์ มาตร์สร้อย
โทรศัพท์/มือถือ : 064-979-5953
กลุ่มงาน/กอง/คณะ/สาขา : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ
ตอนที่ 2 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
2.1 วัตถุประสงค์
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
□ ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ

2.2 เป้าหมาย
 บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้
□ ไม่บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้ เพราะ
2.3 ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละ 80 ของครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์การ
ประเมินความสามารถด้านการใช้
ภาษาอังกฤษ

เป้าหมาย
1 โรงเรียนในสังกัด ครู
แกนนาภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ระดับศูนย์
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา จานวน 40
คน

ผลที่ได้รับ
1 ครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษ
สามารถออกแบบ
กิจกรรมฝึกทักษะ
การใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร โดย
กิจกรรมการ
ปฏิบัติจริง
(Active
Learning) และ
นาไปใช้ในชั้น

ร้อยละ
90

บรรลุ


ไม่บรรลุ
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ตัวชี้วัด
2. ร้อยละ 80 ของครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษจัดการเรียนการ
สอนตามแผนการจัดการเรียนรู้
แบบ Boot Camp

3.ร้อยละ 80 ของสถานศึกษา
จัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษแบบ (Active
Learning)

4. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
มีคะแนน O-NET ตั้งแต่ร้อยละ
50ขึ้นไป มีจานวนเพิ่มขึ้นจากปี
การศึกษาที่ผ่านมาร้อยละ 5

เป้าหมาย

ผลที่ได้รับ
เรียนอย่าง
ต่อเนื่อง
2 โรงเรียนในสังกัด ครู 2 ครูผู้สอน
แกนนาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษมี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ความมั่นใจและ
ที่ 3 ระดับศูนย์พัฒนา เป็นแบบอย่างใน
คุณภาพการศึกษา
การใช้
จานวน 20 คน
ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร
3 ร้อยละ85 นักเรียน 3 ครูผู้สอน
ในสังกัดสานักงานเขต ภาษาอังกฤษมี
พื้นที่การศึกษา
วิจัยในชั้นเรียน
ประถมศึกษา
อย่างน้อย 1 เรื่อง
มหาสารคาม เขต 1
เกี่ยวกับการ
สามารถใช้
จัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษเพื่อการ ภาษาอังกฤษตาม
สื่อสารได้อย่างมี
แบบ Boot
คุณภาพ
Camp
4 ร้อยละ 5 คะแนน
เฉลี่ย O-NET ของ
นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3 เพิ่มขึ้นตาม
เป้าหมายที่กาหนด

4 สถานศึกษาใน
สังกัดจัดการเรียน
การสอน
ภาษาอังกฤษผ่าน
กิจกรรมการ
ปฏิบัติจริง
(Active
Learning) ได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
5 ร้อยละ 70 ครูผู้สอน 5 นักเรียนที่ได้
ภาษาอังกฤษสามารถ เรียนรู้และฝึก
จัดการเรียนรู้ผ่าน
ทักษะการใช้
กิจกรรมปฏิบัติจริง
ภาษาอังกฤษเพื่อ
Active Learning โดย การสื่อสาร ด้วย
ใช้การจัดการเรียนรู้
กิจกรรมการ
ตามรูปแบบ Boot
ปฏิบัติจริง
Camp
(Active

ร้อยละ

บรรลุ

80



90



50



80



ไม่บรรลุ
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ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลที่ได้รับ
ร้อยละ
Learning) ผ่าน
เกณฑ์การ
ประเมิน
ความสามารถ
ด้านการใช้
ภาษาอังกฤษ
6 นักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 3 มีคะแนน
O-NETวิชาภาษาอังกฤษ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5
เปรียบเทียบกับ
ปีการศึกษาที่ผ่านมา
7 ครูแกนนา
ภาษาอังกฤษมี
คลิปวีดีโอจัดการ
เรียนการสอน คน
ละ 1 คลิป
8 ครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษ
ดีเด่นระดับศูนย์
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและ
ระดับเขตพื้นที่
9 ชุมชนมีความ
พึงพอใจในการจัด
การศึกษาของ
โรงเรียน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

2.4 ระยะเวลาการดาเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
2.5 ผลการดาเนินโครงการ
□ ยังไม่ได้ดาเนินการ  อยู่ระหว่างดาเนินการ □ ดาเนินการแล้ว
สาเหตุ (กรณียังไม่ได้ดาเนินการ/ยกเลิกโครงการ)

□ ยกเลิกโครงการ
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2.6 การเบิกจ่ายงบประมาณ
 มีการเบิกจ่าย
□ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ 37,200 บาท เบิกจ่ายจริง 37,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 100
2.7 ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินโครงการ
□ ไม่มี
□ มี (ระบุ) ปัญหาของโรคติดเชื้อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-2019 ) ทาให้
การดาเนินโครงการไม่เป็นไปตามช่วงเวลาที่กาหนด และงบประมาณที่เสนอของบประมาณ
2.8 แนวทางแก้ไข ดาเนินการตามระเบียบการจัดการอบรมของ ศบค. อย่างเคร่งครัด
2.9 รูปภาพ/เอกสารหลักฐานประกอบ

ขอรับรองข้อมูลถูกต้อง
(ลงชื่อ) ทรงศิลป์ มาตร์สร้อย
(นายทรงศิลป์ มาตร์สร้อย)
ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ผู้รายงานผลการดาเนินงาน
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แบบฟอร์มการติดตามการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดมหาสารคาม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)
โครงการ พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตอนที่ 1 ผู้ให้ข้อมูล
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ : สพป.มหาสารคาม เขต 1
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวกชพร กวนพฤกษ์
กลุ่มงาน/กอง/คณะ/สาขา : กลุ่มบริหารงานบุคคล

โทรศัพท์/มือถือ : 089-8432007

ตอนที่ 2 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
2.1 วัตถุประสงค์
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
□ ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ

2.2 เป้าหมาย
 บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้
□ ไม่บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้ เพราะ

2.3 ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัด
แผนอัตรากาลังในการสรรหา/
คัดเลือกบุคลากร ตามความ
ต้องการของหน่วยงานทาง
การศึกษา

เป้าหมาย
สรรหาบุคลากรเพื่อ
จ้างเป็นพนักงาน
ราชการ

2.4 ระยะเวลาการดาเนินโครงการ

ผลที่ได้รับ
พนักงานราชการ
ตาแหน่งครูผู้สอน
9 อัตรา
ตาแหน่งนักจิตวิทยา
1 อัตรา

ร้อยละ
100

บรรลุ


ไม่บรรลุ

เมษายน – กรกฎาคม 2563

2.5 ผลการดาเนินโครงการ
□ ยังไม่ได้ดาเนินการ □ อยู่ระหว่างดาเนินการ  ดาเนินการแล้ว
สาเหตุ (กรณียังไม่ได้ดาเนินการ/ยกเลิกโครงการ)

□ ยกเลิกโครงการ
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2.6 การเบิกจ่ายงบประมาณ
□ มีการเบิกจ่าย
 ยังไม่มีการเบิกจ่าย (เนื่องจากเบิก
จากงบประจาในการดาเนินการไปพลางก่อน)
งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ 250,000
บาท เบิกจ่ายจริง
บาท คิดเป็นร้อยละ 2.7 ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินโครงการ
□ ไม่มี
□ มี (ระบุ)
2.8 แนวทางแก้ไข

2.9 รูปภาพ/เอกสารหลักฐานประกอบ

ขอรับรองข้อมูลถูกต้อง
(ลงชื่อ)
กชพร
(นางสาวกชพร กวนพฤกษ์)
ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
ผู้รายงานผลการดาเนินงาน
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แบบฟอร์มการติดตามการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดมหาสารคาม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)
โครงการ พัฒนาศักยภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26
ตอนที่ 1 ผู้ให้ข้อมูล
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ : สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
ผู้รับผิดชอบ : นางชุติมา นามศรีอุ่น โทรศัพท์/มือถือ : 091-8653472
กลุ่มงาน : กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
ตอนที่ 2 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
2.1 วัตถุประสงค์
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
□ ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ
2.2 เป้าหมาย
 บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้
□ ไม่บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้ เพราะ
2.3 ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
บุคลากรในสานักงานเขต
เชิงปริมาณ
พื้นที่การศึกษา มีความรู้
1. บุคลากรใน
ความเข้าใจ
สานักงานเขตพื้นที่
ในบทบาทหน้าที่ในการ
การศึกษามัธยมศึกษา
ปฏิบัติงาน
เขต 26 ร้อยละ 70
มีความรู้ ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องต่อการ
ปฏิบัติงาน
2. บุคลากรใน
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 26 ร้อยละ 70
สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
คุณภาพ

ผลที่ได้รับ
1. บุคลากรใน
สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา
เขต 26 ได้รับ
การพัฒนาและ
ทบทวน
การปฏิบัติงาน
ตามนโยบายและ
ภารกิจที่ได้รับ
มอบหมาย อย่าง
มีประสิทธิภาพ
2. บุคลากรใน
สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา

ร้อยละ
70

บรรลุ
√

ไม่บรรลุ
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ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
เชิงคุณภาพ
1. บุคลากรใน
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 26 ที่ได้รับการ
พัฒนาตนเองทั้งด้าน
วิชาการและวิชาชีพ
สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีคุณภาพ
2. บุคลากรใน
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 26 มี
ประสิทธิภาพในการ
ทางานเพิ่มมากขึ้น

ผลที่ได้รับ
ร้อยละ
เขต 26 สามารถ
นาความรู้และ
ประสบการณ์ไป
ประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานใน
หน้าที่ได้อย่างมี
คุณภาพ
3. บุคลากรใน
สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา
เขต 26 สามารถ
ปฏิบัติงานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ มี
ความเข้มแข็งใน
การบริหารจัดการ
สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา
เขต 26

บรรลุ

ไม่บรรลุ

2.4 ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
ที่
1.
2.
3.

4.

กิจกรรม
เสนอขออนุมัติโครงการ
เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26
กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงาน ณ สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
จังหวัดกาญจนบุรีและถอดบทเรียน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ดรีมปาร์ครี
สอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

ระยะเวลาดาเนินการ
สิงหาคม 2563
สิงหาคม 2563
13 สิงหาคม 2563

14-15 สิงหาคม 2563

ผู้รับผิดชอบ
นายสุริยา ทองบุญมา
นางชุติมา นามศรีอุ่น
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2.5 ผลการดาเนินโครงการ
□ ยังไม่ได้ดาเนินการ □ อยู่ระหว่างดาเนินการ  ดาเนินการแล้ว

□ ยกเลิกโครงการ

สาเหตุ (กรณียังไม่ได้ดาเนินการ/ยกเลิกโครงการ)
2.6 การเบิกจ่ายงบประมาณ
 มีการเบิกจ่าย
□ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ 169,610 บาท เบิกจ่ายจริง 169,610 บาท คิดเป็นร้อยละ 100
2.7 ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินโครงการ
 ไม่มี
□ มี (ระบุ)
2.8 แนวทางแก้ไข
2.9 รูปภาพ/เอกสารหลักฐานประกอบ
กิจกรรมที่ 1
ประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
วันที่ 13 สิงหาคม 2563
ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
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กิจกรรมที่ 2
ศึกษาดูงาน ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
จังหวัดกาญจนบุรี และถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ดรีมปาร์ครีสอร์ท
จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 14 - 15 สิงหาคม 2563

ขอรับรองข้อมูลถูกต้อง
(ลงชื่อ) ชุติมา นามศรีอุ่น
(นางชุติมา นามศรีอุ่น)
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้รายงานผลการดาเนินงาน
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แบบฟอร์มการติดตามการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดมหาสารคาม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)
โครงการ การพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพครูอาชีวศึกษาในสถานประกอบการ
ตอนที่ 1 ผู้ให้ข้อมูล
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ : วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม
ผู้รับผิดชอบ : นายปรีชา ชาญกาลี โทรศัพท์/มือถือ : 098-5769-802
กลุ่มงาน/กอง/คณะ/สาขา : ฝ่ายวิชาการ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ตอนที่ 2 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
2.1 วัตถุประสงค์
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
□ ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ
2.2 เป้าหมาย
 บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้
□ ไม่บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้ เพราะ
2.3 ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลที่ได้รับ

1. เพื่อพัฒนา
ประสบการณ์วิชาชีพครู
อาชีวศึกษาในสถาน
ประกอบการ
2. เพื่อส่งครูเข้าปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการไม่
น้อยกว่า 10-20 วัน

1.ครูพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพ
ในสถานประกอบการ จานวน 7
คน
2. ครูผ่านเกณฑ์การวัดผลการ
พัฒนาประสบการณ์วิชาชีพใน
สถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า
80%

1.ครูได้รับทราบ
ปัญหาและ
ข้อเสนอแนะจาก
สถานประกอบการ
2. ครูได้แลกเปลี่ยน
ความรู้กับครูฝึก
ผู้จัดการร้าน ได้รับ
ทราบปัญหาและ
ประชุมร่วมกับ
สถานประกอบการ

2.4 ระยะเวลาการดาเนินโครงการ

ร้อยละ บรรลุ

พฤษภาคม 2563 – มีนาคม 2564

2.5 ผลการดาเนินโครงการ
□ ยังไม่ได้ดาเนินการ  อยู่ระหว่างดาเนินการ □ ดาเนินการแล้ว
สาเหตุ (กรณียังไม่ได้ดาเนินการ/ยกเลิกโครงการ)

□ ยกเลิกโครงการ

ไม่
บรรลุ
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2.6 การเบิกจ่ายงบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ 5,000

□ มีการเบิกจ่าย
บาท เบิกจ่ายจริง

 ยังไม่มีการเบิกจ่าย
บาท คิดเป็นร้อยละ

2.7 ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินโครงการ
 ไม่มี
□ มี (ระบุ)
2.8 แนวทางแก้ไข

2.9 รูปภาพ/เอกสารหลักฐานประกอบ

-

ไม่มี -

ขอรับรองข้อมูลถูกต้อง
(ลงชื่อ) อาทิตย์ อุดมฉวี
(นายอาทิตย์ อุดมฉวี)
ตาแหน่ง หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
ผู้รายงานผลการดาเนินงาน
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รายละเอียดการติดตามการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ
งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
1 โครงการจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด
38,900
2 โครงการขับเคลื่อนการยกระดับระบบการประกันคุณภาพ
90,000
ภายในสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสี่
3 โครงการการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัด
35,000
การศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4 โครงการตรวจสอบภายในเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการ
85,000
บริหารงานภาครัฐโดยใช้ระบบเครือข่ายและ
การบริหารแบบมีส่วนร่วมปีงบประมาณ 2563
5 โครงการกาหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาการศึกษา
47,550
ปีงบประมาณ 2563 จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจาปี พ.ศ. 2563-2565 และจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
6 โครงการจัดทาแผนยกระดับคุณภาพการนิเทศ
20,000
7 โครงการการพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานการศึกษา
100,000
และการประกันคุณภาพการศึกษา
8 โครงการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัด
63,000
การศึกษา สู่สถานศึกษาในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ให้เกิดความเข้มแข็ง
(ก.ต.ป.น.)
9 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศการจัดการ
20,000
ข้อมูลการประกันคุณภาพ
10 โครงการจัดหาบุคลากรเพื่อพัฒนาสถานศึกษาประจาปี
10,000
งบประมาณ 2563
11 โครงการพัฒนาคน สู่หนทางสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม
20,000
จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา
รวม 11 โครงการ
529,450

หน่วยงาน
สนง.ศธจ.มค.
สพป.มค.1
สพป.มค.1
สพป.มค.1
สพป.มค.1

สพป.มค.2
สพป.มค.3
สพม.26

วิทยาลัยเทคนิค
มค.
วิทยาลัยเทคนิค
วาปีปทุม
วิทยาลัยเทคนิค
วาปีปทุม
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แบบฟอร์มการติดตามการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดมหาสารคาม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)
โครงการ จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
ตอนที่ 1 ผู้ให้ข้อมูล
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ : สานักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวพัชรินทร์ ทับทิมไสย์
โทรศัพท์/มือถือ : 087-2251334
กลุ่มงาน/กอง/คณะ/สาขา : กลุ่มนโยบายและแผน
ตอนที่ 2 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
2.1 วัตถุประสงค์
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
□ ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ

2.2 เป้าหมาย
□ บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้
 ไม่บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้ เพราะ อยู่ระหว่างเสนอ (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
มหาสารคาม พ.ศ. 2563-2565 ต่อคณะอนุกรรมการ กศจ.มหาสารคาม ด้านบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
และ กศจ.มหาสารคาม เพื่อพิจารณาเห็นชอบ
2.3 ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัด
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
มหาสารคามมีแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัด

เป้าหมาย
1 เล่ม

ผลที่ได้รับ
อยู่ระหว่างเสนอ
(ร่าง) แผนฯ
ต่อ กศจ.เพื่อ
พิจารณา

ร้อยละ
90

บรรลุ

ไม่บรรลุ


2.4 ระยะเวลาการดาเนินโครงการ ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563
2.5 ผลการดาเนินโครงการ
□ ยังไม่ได้ดาเนินการ  อยู่ระหว่างดาเนินการ □ ดาเนินการแล้ว
สาเหตุ (กรณียังไม่ได้ดาเนินการ/ยกเลิกโครงการ)

□ ยกเลิกโครงการ
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2.6 การเบิกจ่ายงบประมาณ
 มีการเบิกจ่าย
□ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ 38,900 บาท เบิกจ่ายจริง 38,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 100
2.7 ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินโครงการ
 ไม่มี
□ มี (ระบุ)
2.8 แนวทางแก้ไข

2.9 รูปภาพ/เอกสารหลักฐานประกอบ

-
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แบบฟอร์มการติดตามการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดมหาสารคาม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)
โครงการ การขับเคลื่อนการยกระดับระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับชั้นเรียน
เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
ตอนที่ 1 ผู้ให้ข้อมูล
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ : สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ผู้รับผิดชอบ : นายทรงศิลป์ มาตร์สร้อย
โทรศัพท์/มือถือ : 064-979-5953
กลุ่มงาน/กอง/คณะ/สาขา : กลุ่มนิเทศนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ตอนที่ 2 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
2.1 วัตถุประสงค์
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
□ ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ

2.2 เป้าหมาย
 บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้
□ ไม่บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้ เพราะ

2.3 ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละ 80 ของโรงเรียนมี
ระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. ร้อยละ 80 ของโรงเรียนที่
ประสงค์ขอรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก รอบสี่
ได้ผลการประเมินตั้งแต่
ระดับดี ขึ้นไป

เป้าหมาย
1. โรงเรียนในสังกัด
จานวน 196 โรง
2. โรงเรียนทุกโรงใน
สังกัด มีระบบประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา ที่เข้มแข็ง

ผลที่ได้รับ
ร้อยละ บรรลุ ไม่บรรลุ

1. โรงเรียนมีระบบการ 100
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา มี
ประสิทธิภาพ

2. โรงเรียนที่ประสงค์
100
ขอรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก รอบสี่
มีผลการประเมินตั้งแต่
ระดับดี ขึ้นไป
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ตัวชี้วัด
3.ร้อยละ 80 ของผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูและบุคลากร
มีความเข้าใจและตระหนักใน
ระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา

เป้าหมาย
ผลที่ได้รับ
3. โรงเรียนที่ประสงค์
3. ชุมชนมีความพึง
ขอรับการประเมิน
พอใจในการจัด
คุณภาพภายนอก มี
การศึกษาของโรงเรียน
ระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ใน
ระดับดี ขึ้นไป
4. โรงเรียนที่ประสงค์
ขอรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก ได้รับ
ผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ในระดับดี ขึ้น
ไป

ร้อยละ บรรลุ ไม่บรรลุ

100

100



2.4 ระยะเวลาการดาเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
2.5 ผลการดาเนินโครงการ
□ ยังไม่ได้ดาเนินการ □ อยู่ระหว่างดาเนินการ  ดาเนินการแล้ว

□ ยกเลิกโครงการ

สาเหตุ (กรณียังไม่ได้ดาเนินการ/ยกเลิกโครงการ)
2.6 การเบิกจ่ายงบประมาณ
 มีการเบิกจ่าย
□ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ 6,650 บาท เบิกจ่ายจริง 6,650 บาท คิดเป็นร้อยละ 100
2.7 ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินโครงการ
□ ไม่มี
 มี (ระบุ) ปัญหาของโรคติดเชื้อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-2019 ) ทา
ให้การดาเนินโครงการไม่เป็นไปตามช่วงเวลาที่กาหนด
2.8 แนวทางแก้ไข ดาเนินการตามระเบียบการจัดการอบรมของ ศบค. อย่างเคร่งครัด
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2.9 รูปภาพ/เอกสารหลักฐานประกอบ

ขอรับรองข้อมูลถูกต้อง
(ลงชื่อ) ทรงศิลป์ มาตร์สร้อย
(นายทรงศิลป์ มาตร์สร้อย)
ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ผู้รายงานผลการดาเนินงาน
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แบบฟอร์มการติดตามการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดมหาสารคาม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)
โครงการ การขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ตอนที่ 1 ผู้ให้ข้อมูล
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ : สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ผู้รับผิดชอบ : นางปนัดดา นาคะพงษ์
โทรศัพท์/มือถือ : 084-2777662
กลุ่มงาน/กอง/คณะ/สาขา : กลุ่มอานวยการ
ตอนที่ 2 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
2.1 วัตถุประสงค์
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.2 เป้าหมาย
 บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้
 ไม่บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้ เพราะ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2.3 ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
1. ผู้รับผิดชอบดาเนินการ 1. ผอ.สพป.มค.1- รอง
ตามตัวชี้วัดที่ได้รับ
ผอ.สพป.มค.1
มอบหมายร้อยละ 100
2. ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย
3. คณะทางาน
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้
2. สพป.มค.1 ดาเนินการ
ตามมาตรฐานสานักงาน
ร้อยละ 100

ผลที่ได้รับ
1. สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 1
บริหารจัดการได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ข้าราชการครูและบุคลากร 2. ผู้เรียนทุกคนมี
ทางการศึกษาและนักเรียน คุณภาพตามมาตรฐาน
ในสังกัดมีความรู้และ
การศึกษาและพัฒนาสู่
ทักษะทางวิชาการเพิ่มขึ้น ความเป็นเลิศ

ร้อยละ บรรลุ ไม่บรรลุ
100


100
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ตัวชี้วัด

3. ผู้รับบริการมีความพึง
พอใจในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 98

4. สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 1 มี
ความพร้อมและความ
เข้มแข็งในการบริหาร
จัดการความรู้
ความสามารถยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานและ
ธรรมาภิบาล

เป้าหมาย
และได้แสดงความรู้
ความสามารถทางวิชาการ
ได้เต็มที่
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 1
บริหารจัดการศึกษาได้
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
สานักงานเขตพื้นที
การศึกษา
ผู้รับบริการมีความพึง
พอใจในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 98

ผลที่ได้รับ

ร้อยละ บรรลุ

3. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเต็มตาม
ศักยภาพ

98



4. สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามีความ
เข้มแข็งเป็นกลไก
ส่งเสริมให้สถานศึกษา
ขับเคลื่อนการศึกษาขั้น
พื้นฐานสู่ความเป็นเลิศ

100



ไม่บรรลุ

2.4 ระยะเวลาการดาเนินโครงการ ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563
2.5 ผลการดาเนินโครงการ
□ ยังไม่ได้ดาเนินการ □ อยู่ระหว่างดาเนินการ  ดาเนินการแล้ว

□ ยกเลิกโครงการ

สาเหตุ (กรณียังไม่ได้ดาเนินการ/ยกเลิกโครงการ)
2.6 การเบิกจ่ายงบประมาณ
□ มีการเบิกจ่าย
□ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ 35,000 บาท เบิกจ่ายจริง 10,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.14
2.7 ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินโครงการ
□ ไม่มี
□ มี (ระบุ)
2.8 แนวทางแก้ไข
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2.9 รูปภาพ/เอกสารหลักฐานประกอบ

ขอรับรองข้อมูลถูกต้อง
(ลงชื่อ) ..........................................................................................
(นางปนัดดา นาคะพงษ์)
ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
ผู้รายงานผลการดาเนินงาน
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แบบฟอร์มการติดตามการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดมหาสารคาม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)
โครงการ ตรวจสอบภายใน เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานภาครัฐ โดยใช้ระบบเครือข่ายและ
การบริหารแบบมีส่วนร่วม ประจาปีงบประมาณ 2563
ตอนที่ 1 ผู้ให้ข้อมูล
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ : สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ผู้รับผิดชอบ : นางสุดารัตน์ เพียลา และนางสาวรุจีรัตน์ กัญญาน้อย โทรศัพท์/มือถือ : 083-6721800
กลุ่มงาน/กอง/คณะ/สาขา : หน่วยตรวจสอบภายใน
ตอนที่ 2 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
2.1 วัตถุประสงค์
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ
2.2 เป้าหมาย
 บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้
 ไม่บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้ เพราะ
2.3 ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลที่ได้รับ

ร้อย
ละ

ตัวชี้วัดที่ สพป.มหาสารคาม เขต 1 - ผู้ตรวจสอบภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
100
และสถานศึกษา 23 โรง ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ให้มีความรู้ ความ
4
เข้าใจในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
- เครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มีความ
เข้าใจและสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
- มี ก ารตรวจสอบ ติ ด ตาม ประเมิ น ผลและให้
ข้อเสนอแนะในการบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติ
การ การควบคุ ม ทาง การเงิ น การบั ญ ชี แ ละความ
คุ้มค่าจากการใช้ทรัพย์สิ น การปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ และหนั ง สื อ สั่ ง การที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
รวมทั้งสอบทานระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน
และสถานศึกษาในสังกัด

บรรลุ



ไม่
บรรลุ
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2.4 ระยะเวลาการดาเนินโครงการ ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563
2.5 ผลการดาเนินโครงการ
 ยังไม่ได้ดาเนินการ  อยู่ระหว่างดาเนินการ  ดาเนินการแล้ว

 ยกเลิกโครงการ

สาเหตุ (กรณียังไม่ได้ดาเนินการ/ยกเลิกโครงการ)
2.6 การเบิกจ่ายงบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ 30,207

 มีการเบิกจ่าย

 ยังไม่มีการเบิกจ่าย

บาท เบิกจ่ายจริง 30,207 บาท คิดเป็นร้อยละ 100

2.7 ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินโครงการ
 ไม่มี
 มี (ระบุ) ด้วยสถานการณ์โควิดทาให้ไม่สามารถดาเนินการตามแผนการตรวจสอบและปฏิทิน
การตรวจสอบสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ที่กาหนดไว้
2.8 แนวทางแก้ไข หน่วยตรวจสอบภายใน ได้มีการปรับปฏิทินการตรวจสอบและปรับแผนการ
ตรวจสอบประจาปีงบประมาณ 2563 และมีการปรับโครงการตรวจสอบภายใน เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการ
บริหารงานภาครัฐ โดยใช้ระบบเครือข่ายและการบริหารแบบมีส่วนร่วม ประจาปีงบประมาณ 2563 และขอ
ปรับงบประมาณเป็นจานวนเงิน 30,207.- (-สามหมื่นสองร้อยเจ็ดบาทถ้วน-)
2.9 รูปภาพ/เอกสารหลักฐานประกอบ

ขอรับรองข้อมูลถูกต้อง

ขอรับรองข้อมูลถูกต้อง

(ลงชื่อ) รุจีรัตน์ กัญญาน้อย
( นางสาวรุจีรัตน์ กัญญาน้อย )
ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ผู้รายงานผลการดาเนินงาน

(ลงชื่อ) สุดารัตน์ เพียลา
( นางสุดารัตน์ เพียลา )
ตาแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการพิเศษ
ผู้รายงานผลการดาเนินงาน
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แบบฟอร์มการติดตามการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดมหาสารคาม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)
โครงการ กาหนดนโยบาย และทิศทางการพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปี พ.ศ. 2563 – 2565 และจัดทาแผนปฏิบัติ
การประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตอนที่ 1 ผู้ให้ข้อมูล
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ : สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวนภาพร อุทัยสาร์
โทรศัพท์/มือถือ :
กลุ่มงาน/กอง/คณะ/สาขา : กลุ่มนโยบายและแผน
ตอนที่ 2 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
2.1 วัตถุประสงค์
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ
2.2 เป้าหมาย
 บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้
 ไม่บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้ เพราะ
2.3 ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม
เขต 1 มีนโยบายและทิศ
ทางการพัฒนาการศึกษา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใช้
เป็นกรอบและแนวทางในการ
จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

เป้าหมาย
คณะกรรมการ
พิจารณาจัดสรร
งบประมาณ (งบพัฒนา
คุณภาพการศึกษา)
จานวน 20 คน

ผลที่ได้รับ
คณะกรรมการ
พิจารณาจัดสรร
งบประมาณ (งบ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา) จานวน
20 คนใช้นโยบาย
และทิศทางการ
พัฒนาการศึกษา
ปีงบประมาณ พ.ศ
2563 ใช้เป็นกรอบ
และแนวทางในการ
จัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ

ร้อยละ
100

บรรลุ


ไม่บรรลุ
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ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 1
มีแผนพัฒนาการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ประจาปี
พ.ศ. 2563 – 2565
และมีแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
สถานศึกษาในสังกัด
มีแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ในการ
ขับเคลื่อนนโยบายสู่
การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม และนาไปสู่
เป้าหมายความสาเร็จ
ร้อยละ 100

ผลที่ได้รับ
แผนพัฒนาการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ประจาปี
พ.ศ. 2563 – 2565
และมีแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563

ร้อยละ

บรรลุ


ร้อยละ 100
สถานศึกษาในสังกัด
มีแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ในการ
ขับเคลื่อนนโยบายสู่
การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม และนาไปสู่
เป้าหมายความสาเร็จ

100



ไม่บรรลุ

2.4 ระยะเวลาการดาเนินโครงการ พฤศจิกายน 2562 - เมษายน 2563
2.5 ผลการดาเนินโครงการ
□ ยังไม่ได้ดาเนินการ □ อยู่ระหว่างดาเนินการ  ดาเนินการแล้ว

□ ยกเลิกโครงการ

สาเหตุ (กรณียังไม่ได้ดาเนินการ/ยกเลิกโครงการ)
2.6 การเบิกจ่ายงบประมาณ  มีการเบิกจ่าย
งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ 47,550 บาท เบิกจ่ายจริง
2.7 ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินโครงการ
□ ไม่มี
□ มี (ระบุ)
2.8 แนวทางแก้ไข

□ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
47,550 บาท คิดเป็นร้อยละ 100

224
2.9 รูปภาพ/เอกสารหลักฐานประกอบ

ขอรับรองข้อมูลถูกต้อง
(ลงชื่อ) นภาพร อุทัยสาร์
(น.ส.นภาพร อุทัยสาร์)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ผู้รายงานผลการดาเนินงาน
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แบบฟอร์มการติดตามการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดมหาสารคาม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)
โครงการ จัดทาแผนยกระดับคุณภาพการนิเทศ
ตอนที่ 1 ผู้ให้ข้อมูล
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ : สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ผู้รับผิดชอบ : นายณวัฒน์ จันทเขต โทรศัพท์ : 06 – 2556 – 9919
กลุ่มงาน/กอง/คณะ/สาขา : นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ตอนที่ 2 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
2.1 วัตถุประสงค์
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
2.2 เป้าหมาย
 บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้
 ไม่บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้ เพราะ
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
2.3 ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผลที่ได้รับ
ร้อยละ บรรลุ ไม่บรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
สถานศึกษา ผลสัมฤทธิ์
100 
นักเรียนสูงขึ้นมีคะแนนพัฒนาการ
221 แห่ง
ทางการเรียน
เพิ่มขึ้นร้อยละ5ของทุกกลุ่มสาระ
เพิ่มขึ้น
2.4 ระยะเวลาการดาเนินโครงการ กุมภาพันธ์ 2563
2.5 ผลการดาเนินโครงการ
ยังไม่ได้ดาเนินการ  อยู่ระหว่างดาเนินการ  ดาเนินการแล้ว  ยกเลิกโครงการ
สาเหตุ (กรณียังไม่ได้ดาเนินการ/ยกเลิกโครงการ) รอการจัดสรรงบประมาณ
2.6 การเบิกจ่ายงบประมาณ
 มีการเบิกจ่าย  ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ 20,000 บาท เบิกจ่ายจริง 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100

226
2.7 ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินโครงการ
 ไม่มี
 มี (ระบุ).................................................................................................................... ....................
............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
2.8 แนวทางแก้ไข ............................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
.
2.9 รูปภาพ/เอกสารหลักฐานประกอบ
-

ขอรับรองข้อมูลถูกต้อง
(ลงชื่อ) นายณวัฒน์ จันทเขต
(นายณวัฒน์ จันทเขต)
ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์
ผู้รายงานผลการดาเนินงาน
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แบบฟอร์มการติดตามการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดมหาสารคาม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)
โครงการ การพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
ตอนที่ 1 ผู้ให้ข้อมูล
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ : สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
ผู้รับผิดชอบ :
นางวิไลพร บุตรภักดี
โทรศัพท์/มือถือ :
กลุ่มงาน/กอง/คณะ/สาขา :
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ตอนที่ 2 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
2.1 วัตถุประสงค์
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
□ ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ
2.2 เป้าหมาย
 บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้
□ ไม่บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้ เพราะ

2.3 ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
1. มีรายงานการผลการประเมิน 145 โรงเรียน
ตนเองของสถานศึกษา (SAR)
2. ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบ 145 โรงเรียน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาที่จะประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสี่รอบแรก
มีความรู้ ความเข้าใจและ
สามารถประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง
3. นักเรียน ผู้บริหาร
145 โรงเรียน
สถานศึกษา ครูและสถานศึกษา
มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัยและขั้น
พื้นฐาน พร้อมรับการประเมิน
จากหน่วยงานต้นสังกัดและการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่

ผลที่ได้รับ
145 โรงเรียน

ร้อยละ
100

บรรลุ


145 โรงเรียน

100



140 โรงเรียน

96.55



ไม่บรรลุ
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ตัวชี้วัด
4. ติดตาม ตรวจสอบ การ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา จากต้น
สังกัด ปีละ 1 ครั้ง

เป้าหมาย
145 โรงเรียน

ผลที่ได้รับ
145 โรงเรียน

ร้อยละ
100

2.4 ระยะเวลาการดาเนินโครงการ กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563

บรรลุ


ไม่บรรลุ

.

2.5 ผลการดาเนินโครงการ
□ ยังไม่ได้ดาเนินการ □ อยู่ระหว่างดาเนินการ  ดาเนินการแล้ว

□ ยกเลิกโครงการ

สาเหตุ (กรณียังไม่ได้ดาเนินการ/ยกเลิกโครงการ)
2.6 การเบิกจ่ายงบประมาณ
 มีการเบิกจ่าย
□ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ 100,000
บาท เบิกจ่ายจริง 88,570 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.57
2.7 ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินโครงการ
□ ไม่มี
 มี (ระบุ) ช่วงระยะเวลาดาเนินการน้อยเกินไป เนื่องจากการโอนเงินงบประมาณมาจากส่วนกลาง
ช้าเกินไป และการดาเนินการบริหารงบประมาณไม่เพียงพอ เพราะต้องบริหารงบประมาณให้กับโครงการอื่นๆ
จึงได้ดาเนินการได้ดาเนินการเฉพาะกิจกรรมที่จาเป็นมากที่สุด
2.8 แนวทางแก้ไข
ควรโอนงบประมาณมาจากส่วนกลางให้รวดเร็วขึ้น และการจัดสรร
งบประมาณให้ครอบคลุมทุกกิจกรรม
2.9 รูปภาพ/เอกสารหลักฐานประกอบ

ขอรับรองข้อมูลถูกต้อง
(ลงชื่อ) ............
.......................
(นางวิไลพร บุตรภักดี)
ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์
ผู้รายงานผลการดาเนินงาน
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แบบฟอร์มการติดตามการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดมหาสารคาม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)
โครงการ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาสู่สถานศึกษาในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ให้เกิดความเข็มแข็ง (ก.ต.ป.น.)
ตอนที่ 1 ผู้ให้ข้อมูล
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ : สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
ผู้รับผิดชอบ : นางดวงใจ จาปาทอง
โทรศัพท์/มือถือ : 0973205019
กลุ่มงาน/กอง/คณะ/สาขา : กลุ่มงานเลขานุการ สพม. 26 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา
ตอนที่ 2 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
2.1 วัตถุประสงค์
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
□ ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ
ไม่ได้ดาเนินการ
2.2 เป้าหมาย
 บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้
□ ไม่บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้ เพราะ

2.3 ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัด
1. โรงเรียนในสังกัด ๓๕ โรงเรียน
ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ครบ

เป้าหมาย
100

ผลที่ได้รับ
1.สถานศึกษาในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 26 ทั้ง 35 แห่ง ได้รับ
การติดตามตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษาจาก
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1
ครั้ง

ร้อยละ
100

บรรลุ


ไม่บรรลุ
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ตัวชี้วัด
2. ผู้บริหารโรงเรียน ครู มีความรู้
ความเข้าใจการจัดการศึกษาและ
ปฏิบัติได้อย่างมีคุณภาพ

เป้าหมาย
100

3. สถานศึกษาในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 26 สามารถบริหารจัดการได้
อย่างมีคุณภาพความภาคภูมิใจ

100

ผลที่ได้รับ
2. สถานศึกษามีการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่าง
เป็นระบบและมีเอกสาร
หลักฐาน ในการพัฒนางาน
ให้มีประสิทธิภาพ
3. สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต
26 มีข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษาในสังกัดเพื่อใช้
เป็นข้อมูลในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ

ร้อยละ
100

บรรลุ


100



ไม่บรรลุ

2.4 ระยะเวลาการดาเนินโครงการ ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563
2.5 ผลการดาเนินโครงการ
□ ยังไม่ได้ดาเนินการ □ อยู่ระหว่างดาเนินการ  ดาเนินการแล้ว

□ ยกเลิกโครงการ

สาเหตุ (กรณียังไม่ได้ดาเนินการ/ยกเลิกโครงการ)
2.6 การเบิกจ่ายงบประมาณ
 มีการเบิกจ่าย
□ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ 50,000 บาท เบิกจ่ายจริง 63,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100
(เกินที่ได้รับอนุมัติ) เพราะมีสภาวการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2.7 ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินโครงการ
 ไม่มี
□ มี (ระบุ)
2.8 แนวทางแก้ไข
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2.9 รูปภาพ/เอกสารหลักฐานประกอบ

ขอรับรองข้อมูลถูกต้อง
(ลงชื่อ) ดวงใจ จาปาทอง
(นางดวงใจ จาปาทอง)
ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์
ผู้รายงานผลการดาเนินงาน
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แบบฟอร์มการติดตามการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดมหาสารคาม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)
โครงการ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศการจัดการข้อมูลการประกันคุณภาพ
ตอนที่ 1 ผู้ให้ข้อมูล
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ : วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
ผู้รับผิดชอบ : นางปะกง เพชรมีแก้ว
โทรศัพท์/มือถือ : 099-4718116
กลุ่มงาน/กอง/คณะ/สาขา : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ตอนที่ 2 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
2.1 วัตถุประสงค์
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
□ ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ

2.2 เป้าหมาย
 บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้
□ ไม่บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้ เพราะ

2.3 ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลที่ได้รับ

ร้อยละ

บรรลุ

บุคลากรที่เข้ารับการ
อบรม สามารถทา
หน้าเว็บไซต์ที่
รับผิดชอบและอัพ
โหลดข้อมูลการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาลงเว็บไซต์
ได้

บุคลากรที่รับผิดชอบ
เป็นแอดมินเพจของ
ภาควิชาและงาน
ต่าง ๆ ในแต่ละฝ่าย

บุคลากรที่เข้ารับการอบรม
สามารถทาหน้าเว็บไซต์ที่
รับผิดชอบและอัพโหลดข้อมูล
การประกันคุณภาพการศึกษา
ลงเว็บไซต์ได้

75



ไม่
บรรลุ
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2.4 ระยะเวลาการดาเนินโครงการ 19 สิงหาคม 2563
2.5 ผลการดาเนินโครงการ

□ ยังไม่ได้ดาเนินการ □ อยู่ระหว่างดาเนินการ

 ดาเนินการแล้ว

□ ยกเลิกโครงการ

สาเหตุ (กรณียังไม่ได้ดาเนินการ/ยกเลิกโครงการ)
2.6 การเบิกจ่ายงบประมาณ
 มีการเบิกจ่าย
□ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ 20,000 บาท เบิกจ่ายจริง 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100
2.7 ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินโครงการ

□

ไม่มี
 มี (ระบุ)

การระบาดของโรค COVID-19 ทาให้การดาเนินงานล่าช้า

2.8 แนวทางแก้ไข เมื่อสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 คลี่คลายสามารถดาเนินการจัดอบรม
ตามโครงการ
2.9 รูปภาพ/เอกสารหลักฐานประกอบ
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แบบฟอร์มการติดตามการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดมหาสารคาม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)
โครงการ จัดหาบุคลากรเพื่อพัฒนาสถานศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2563
ตอนที่ 1 ผู้ให้ข้อมูล
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ : วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวนิปัทม์ ทัพสุริย์ / งานบุคลากร
โทรศัพท์/มือถือ : 043 -798380
กลุ่มงาน/กอง/คณะ/สาขา : ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ตอนที่ 2 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
2.1 วัตถุประสงค์
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
□ ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ
2.2 เป้าหมาย
 บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้
□ ไม่บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้ เพราะ
2.3 ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัด
1. เพื่อให้ทราบจานวนครูที่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาตรงตาม
สาขาที่เปิดสอน
2. เพื่อจัดหาบุคลากรให้
เพียงพอต่อความต้องการของ
ผู้เรียน
3. เพื่อให้ครูผู้สอนได้สอนตรง
ตามสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษา

เป้าหมาย

ผลที่ได้รับ

1. มีจานวนครูผู้สอน
1. มีจานวนครูที่มี
ครบตามสาขาวิชาที่เปิด คุณวุฒิทางการศึกษา
สอน ในแต่ละแผนกวิชา ตรงตามสาขาที่เปิด
สอน
2. ผู้เรียนได้รับการ
2. มีบุคลากรให้
ถ่ายทอดความรู้จาก
เพียงพอต่อความ
ครูผู้สอนที่มีความรู้
ต้องการของผู้เรียน
ความสามารถ
3. ครูผู้สอนได้สอน
ตรงตามสาขาวิชาที่
สาเร็จการศึกษา

2.4 ระยะเวลาการดาเนินโครงการ

ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563

ร้อยละ บรรลุ

ไม่
บรรลุ
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2.5 ผลการดาเนินโครงการ
□ ยังไม่ได้ดาเนินการ □ อยู่ระหว่างดาเนินการ  ดาเนินการแล้ว

□ ยกเลิกโครงการ

สาเหตุ (กรณียังไม่ได้ดาเนินการ/ยกเลิกโครงการ)
2.6 การเบิกจ่ายงบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ

□ มีการเบิกจ่าย
 ยังไม่มีการเบิกจ่าย
10,000
บาท เบิกจ่ายจริง - บาท คิดเป็นร้อยละ -

2.7 ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินโครงการ
 ไม่มี
□ มี (ระบุ)

2.8 แนวทางแก้ไข

2.9 รูปภาพ/เอกสารหลักฐานประกอบ

-

ไม่มี -

ขอรับรองข้อมูลถูกต้อง
(ลงชื่อ) .......................................
(นายอาทิตย์ อุดมฉวี)
ตาแหน่ง หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
ผู้รายงานผลการดาเนินงาน
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แบบฟอร์มการติดตามการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดมหาสารคาม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)
โครงการ พัฒนาคน สู่หนทางสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
ตอนที่ 1 ผู้ให้ข้อมูล
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ : วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวกาญจนา จันทร์สมาน
โทรศัพท์/มือถือ : 043 - 798380
กลุ่มงาน/กอง/คณะ/สาขา : ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ตอนที่ 2 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
2.1 วัตถุประสงค์
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
□ ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ
2.2 เป้าหมาย
 บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้
□ ไม่บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้ เพราะ
2.3 ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัด
1. เพื่อพัฒนาบุคลากร
นักเรียน นักศึกษาโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล ในการ
บริหารจัดการ
2. เพื่อสร้างคุณลักษณะ
ความสุจริตสู่บุคลากร
นักเรียน นักศึกษา
ในองค์กรตามแนวทางเขต
สุจริต

เป้าหมาย
1. บุคลากร นักเรียน
นักศึกษา จานวน
1,070 คน
2.บุคลากร นักเรียน
นักศึกษา มีการพัฒนา
คุณลักษณะความสุจริต
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการ

ผลที่ได้รับ
1. บุคลากร นักเรียน
นักศึกษา มีการพัฒนา
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการ
2. บุคลากร นักเรียน
นักศึกษา ได้สร้าง
คุณลักษณะความสุจริต
สู่ ในองค์กรตามแนวทาง
เขตสุจริต

2.4 ระยะเวลาการดาเนินโครงการ ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563
2.5 ผลการดาเนินโครงการ
□ ยังไม่ได้ดาเนินการ  อยู่ระหว่างดาเนินการ □ ดาเนินการแล้ว
สาเหตุ (กรณียังไม่ได้ดาเนินการ/ยกเลิกโครงการ)

ร้อยละ บรรลุ ไม่บรรลุ

□ ยกเลิกโครงการ
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2.6 การเบิกจ่ายงบประมาณ  มีการเบิกจ่าย
งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ 20,000
บาท เบิกจ่ายจริง
2.7 ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินโครงการ
 ไม่มี
□ มี (ระบุ)

□ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
- บาท คิดเป็นร้อยละ

2.8 แนวทางแก้ไข
2.9 รูปภาพ/เอกสารหลักฐานประกอบ

ขอรับรองข้อมูลถูกต้อง
(ลงชื่อ) นายอาทิตย์ อุดมฉวี
(นายอาทิตย์ อุดมฉวี)
ตาแหน่ง หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
ผู้รายงานผลการดาเนินงาน

ส่วนที่ 4

สรุปผลการดาเนินงานและข้อเสนอแนะ
จังหวัดมหาสารคาม ได้รับสมญานามนามว่าเป็น “ตักสิลานคร” หรือเมืองแห่งการศึกษา ซึ่งความ
โดดเด่นทางด้านการศึกษาในจังหวัดมหาสารคามตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน คือ เป็นเมืองที่มีการจัดการศึกษาใน
ทุ ก ระดั บ ทุ ก ประเภทการศึ ก ษา ตั้ ง แต่ ก ารดู แ ลในระดั บ เด็ ก เล็ ก การศึ ก ษาปฐมวั ย การประถมศึ ก ษา
มั ธ ยมศึ ก ษา อาชี ว ศึ ก ษา อุ ด มศึ ก ษา การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย การศึ ก ษาของ
บุ ค คลพิ ก ารและบุ ค คลที่ มี ค วามต้ อ งการจ าเป็ น พิ เ ศษ รวมถึ ง การศึ ก ษ าของสงฆ์ ใ นระบบโรงเรี ย น
พระปริยัติธรรม ซึ่งจังหวัดมหาสารคามมีสถานศึกษาจานวนทั้งสิ้น 1,032 แห่ง มีจานวนนักเรียน/นักศึกษา
ทั้งสิ้น 228,061 คน และมีครูผู้สอนจานวนทั้งสิ้น 12,368 คน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดมหาสารคามทุกระดับ ทุกประเภท
การศึ ก ษา ได้ ป ฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ตามอ านาจหน้ า ที่ ข องหน่ ว ยงานอย่ า งเต็ ม ศั ก ยภาพ และขั บ เคลื่ อ นงานโดย
ยึดเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติเป็นหลั ก ผสมผสานกับการดาเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ข อง
กระทรวง/กรมต้นสังกัด อีกทั้ง ยังดาเนินการส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ประเด็น ดังนี้
1) สร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต จังหวัดมหาสารคามได้ดาเนินการเพื่อเป็น
การส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาของผู้เรียนทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมุ่งหมายให้
ประชากรในวัยเรียนได้เข้าเรียนเพิ่มขึ้น และมีโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียนที่เรียนดีแต่ขาด
โอกาสและขาดทุนทรัพย์ แก้ไขปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน นอกจากนี้ยังส่งเสริมและสร้างโอกาสให้แก่
คนทุกช่วงวัยได้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา รวมถึงมีโครงการที่เป็นการเพิ่ม
ทักษะอาชีพและให้บริการองค์ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดอย่างหลากหลาย
2) เสริมสร้างสุขภาวะที่ดี คุณธรรม จริยธรรม ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัด
มหาสารคามได้ให้ความสาคัญในการพัฒนาผู้เรียนในทุกมิติ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา ผ่าน
กระบวนการทางการศึกษาในทุกกิจกรรม ทุกรูปแบบ จะเห็นว่าสภาวการณ์ปัจจุบันด้วยสภาพสังคมและ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้ส่งผลต่อพฤติกรรมเด็กและเยาวชนให้ขาดความรั บผิดชอบ เห็นแก่ตัว มีปัญหา
ยาเสพติด และมีค่านิยมที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้น หน่วยงานทางการศึกษาจึงเร่งปรับเปลี่ยนหลักคิดและพฤติกรรม
เด็กให้ดาเนินชีวิตไปในทางที่ถูกที่ควร ผ่านกิจกรรม/โครงการลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน
เรียนรู้ความมีวินัย การอยู่ร่วมกัน และจิตอาสา โดยธารงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ นาศาสตร์
พระราชาไปใช้ในการดาเนินชีวิต นอกจากนี้ จะเห็นว่าสถานศึกษาหลายแห่งให้ความสาคัญกับเรื่องการพัฒนา
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมให้ แ ก่ ผู้ เ รี ย น ให้ ค วามส าคั ญ กั บ เรื่ อ งการอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม และส่ ง เสริ ม ประเพณี
วัฒนธรรม วันสาคัญของชาติและท้องถิ่น
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3) พัฒนาผู้เรียนให้ได้ รับการศึกษาอย่า งมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ มุ่งสู่สากล
เป้าหมายสาคัญของการจัดการศึกษา คือ การมุ่งพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและทักษะทางวิชาการ
ตามมาตรฐานการศึกษา ซึ่งเมื่อพิจารณาในภาพรวมทั้งประเทศและภาพรวมของจังหวัด จะพบว่าผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาของผู้เรียนยังไม่เป็นที่น่าพอใจ อีกทั้ง ผู้เรียนยังขาดสมรรถนะ ทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
อาทิ การคิดวิเคราะห์ การคิดเชื่อมโยง การนาหลั กวิช าที่เรียนมาไปปรับใช้ในชีวิตการทางาน ผู้เรียนใน
ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษายังขาดทักษะและสมรรถนะตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน ผู้เรียนขาดทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ เป็ น ต้น ซึ่งสภาพปั ญหาเหล่ านี้เป็นเหตุให้ ห น่ว ยงานทางการศึก ษาในจังหวัดมหาสารคาม
เร่งยกระดับคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ประการแรก คือ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ
ของผู้เรียน ผ่านการจัดทาโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-Net และ NT การจัดการเรียนรู้โดยเน้นการปฏิบัติ
จริ ง การพัฒ นาหลั กสู ตรฐานสมรรถนะ การพัฒ นาทักษะของประชากรวัยแรงงานให้ เ ป็นที่ต้ องการของ
ตลาดแรงงาน โดยการสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ การส่งเสริมการศึกษาระบบทวิภาคี รวมถึงการ
ยกระดับทักษะอาชีพด้านเกษตรกรรมให้แก่ผู้เรียนและประชาชนทั่วไป
4) ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
เป้าหมายของการพัฒนาครูและอาจารย์ เพื่อพัฒนาให้ครูและอาจารย์ให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในการถ่ายทอดหรือกากับ การสอนผู้ เรียนให้ มีสมรรถนะและทักษะตามมาตรฐานการศึก ษา
สาหรับหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด ได้ดาเนินการพัฒนาครูและอาจารย์ผ่านกระบวนการฝึก อบรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ครูและอาจารย์มีความรู้ มีทักษะตามรายวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์และ
จัดทาหลักสูตรที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ ส่วนในระดับอาชีวศึกษา
มุ่งเน้นการพัฒนาอาจารย์ให้มีทักษะและเรียนรู้ร่วมกันกับสถานประกอบการ นอกจากนี้ หน่วยงานทางการ
ศึกษายังได้พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาโดยการสร้างความผูกพันในองค์กรอีกด้วย
5) พัฒนาระบบบริ หารจั ด การศึกษาให้มีประสิ ทธิ ภ าพ หน่ว ยงานทางการศึกษาในจังหวัดได้มี
กระบวนการบริ ห ารจั ดการภายในเพื่อสร้ างองค์กรสุ จริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยดาเนินการตามหลัก
ธรรมาภิบาล การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเพื่อมาปฏิบัติงาน การให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
รวมถึงมีการขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาโดยเริ่มจากการทาแผนการศึกษาของหน่วยงาน มีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาและการนิเทศ
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่หน่วยงานทางการศึกษาจะต้องเร่งดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คือ
การพั ฒ นาทั ก ษะของผู้ เ รี ย นให้ ส อดคล้ อ งกั บ การเรี ย นรู้ ใ นศตวรรษที่ 21 โดยอาศั ย เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
ด้านการศึกษา การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการประกอบอาชีพ การส่งเสริมการเรียนรู้
บนฐานพหุปัญญาที่หลากหลายของแต่ละบุคคลให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
และการประยุ ก ต์ ใ ช้ อ งค์ ค วามรู้ ข องผู้ เ รี ย น การเร่ ง พั ฒ นาฝี มื อ แรงงานให้ มี ค วามเชี่ ย วชาญเฉพาะด้ า น
การส่งเสริมอาชีพและการมีงานทา การพัฒนาครู/อาจารย์ให้เป็นผู้กากับการสอนมากกว่าการเป็นผู้สอน และ
ส่งเสริมบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล
ทั้ ง นี้ การจั ด การศึ ก ษาในจั งหวัดมหาสารคาม ต้ อ งเชื่ อ มโยงและเป็น ส่ ว นหนึ่ งในการขับ เคลื่ อน
ยุทธศาสตร์จังหวัด เพื่อให้การศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาพื้นที่ รวมทั้งขยายภาคีเครือข่ายความร่วมมือ
ออกสู่ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมให้มากยิ่งขึ้น

ภาคผนวก
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คณะผู้จัดทา

ที่ปรึกษา
1. ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
2. ผู้อานวยการกลุ่ม/หน่วย สานักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

คณะทางาน
1. นายอานิน สุขณะลา
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ประธานคณะทางาน
2. นางสาวพัชรินทร์ ทับทิมไสย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
คณะทางาน
3. นางสาวศุลีพร คาควร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
คณะทางาน
4. นางสาวธัญญลักษณ์ รัตนแสนศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
คณะทางาน
5. นางสาวนวพร อุตรินทร์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
คณะทางาน
6. นางสาวไอยรา สังฆะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ คณะทางานและเลขานุการ

หน่วยงานรับผิดชอบ
กลุ่มนโยบายและแผน
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ
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