
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม         
2. ชื่อโครงการ    โครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2565                                   . 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65     
      ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   มิ.ย. 65    ไตรมาสที ่4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวเิคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครือ่งหมาย √ ในช่อง  ทีม่ีความสอดคล้องกับโครงการ) 
 4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)  ด้านความมั่นคง     
 4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
  ประเด็นความม่ันคง  
  แผนย่อยที่ 3.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง 
 4.3 แผนปฏิรูปประเทศ  
  12 (5) ปฏิรูปจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21   
 4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  

  5. เสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงและยั่งยืน 
 4.5 แผนความม่ันคง (นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖๔)  . 
  เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 4.6 นโยบายรัฐบาล 

  4.6.1 นโยบายหลัก 
   1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์) 
  4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบุข้อ                                     ) 

 4.7 แผนปฏิบัติราชการรายปี ของกระทรวงศึกษาธิการ  
    เรื่องท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ 

(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
    การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
      4.9.2  แผนงานยุทธศาสตร์ 
              แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
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   4.8.3 แผนงานบูรณาการ 
     แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ถ้ามี) 
    (โปรดระบุนโยบายข้อ................................................................................................................ ...............) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
    (โปรดระบุนโยบายข้อ.......................................................................................................... .....................) 
7. หลักการและเหตุผลความจำเป็น 
             ด้วยในวันที่  ๕ ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร            
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประกอบกับได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้ าโปรดกระหม่อมให้                          
วันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปีเป็นวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  กระทรวงศึกษาธิการมีภารกิจสำคัญที่มุ่งให้นักเรียน 
นักศึกษาและเยาวชน ได้รับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริตและ
จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้งมีความประพฤติที่เหมาะสม รับผิดชอบต่อสังคม มีทักษะชีวิต รู้เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม ในการนี้ ได้น้อมนำพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2529 มาเป็นแนวทางในการพัฒนานักเรียน นักศึกษาและเยาวชน ใจความว่า “การบำเพ็ญ
ประโยชน์ช่วยเหลือผู้อ่ืนนั้น เป็นปัจจัยที่จะสร้างสรรค์ ความมุ่งดี มุ่งเจริญต่อกันและกัน ความรักใคร่เผื่อแผ่ แบ่งปัน    
ในกันและกัน ซึ่งในที่สุดจะก่อให้เกิดความสามัคคีเป็นปึกแผ่นในชาติขึ้น จนเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ ที่จะช่วยให้เราสามารถ
รักษาความเป็นอิสระ และความมั่นคงของชาติบ้านเมืองเราให้ยืนยงอยู่ตลอดไป"  
            สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เห็นความสำคัญในการส่งเสริมให้ลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด 
นักศึกษาวิชาทหาร ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์  จึงได้จัดทำ
โครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ขึ้น 
 
 

8. วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพ่ือน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล- อดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร  
  ๒. เพ่ือปลูกฝัง สร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหารและบุคลากรทางการ
ศึกษา ได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ รู้คุณค่าของการแบ่งปันและการช่วยเหลือผู้อ่ืน    
   ๓. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจิตสาธารณะและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
 
 

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ   
 9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
  ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหาร และบุคลากรทางการศึกษา จากหน่วยงานทางการศึกษา
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 3๐๐ คน 
  9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
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   ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช และมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม ร้อยละ 85 
 
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
  ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหาร และบุคลากรทางการศึกษา จากหน่วยงานทางการศึกษา
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 300 คน 
 
 

11. ระยะเวลาดำเนินการ  มกราคม 2565 - กรกฎาคม 2565 
 
12. สถานที่ดำเนินการ สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดมหาสารคาม 
 
13. กิจกรรมท่ีวางแผนดำเนินการ  
  1. ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมให้หน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัด
มหาสารคาม 
  2. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการโครงการ 
  3. กิจกรรม ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2565 
  4. ประเมินผลโครงการ 
  5. สรุปและจัดทำรายงาน 
 
14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)  
  1. ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมให้หน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัด
มหาสารคาม 
   
 

15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรมการดำเนนิงาน 

จำนวนเป้าหมาย การดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ  
ลูกเสือ เนตรนารี ยวุกาชาด 
นักศึกษาวิชาทหาร และบุคลากร
ทางการศึกษา จากหน่วยงานทาง
การศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ และ
สถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัด

300 300 อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรมการดำเนนิงาน 

จำนวนเป้าหมาย การดำเนินงาน ร้อยละ 
มหาสารคาม 
เชิงคุณภาพ  
ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ร่วมน้อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ      
ของพระบาทสมเด็จพระบรม       
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช และมคีวามพึงพอใจต่อ
การจัดกิจกรรม 

      85 85 อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

 

 
๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
ขนาด file เทา่กับหรือมากกว่า 2 MB) 
 
17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที ่1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

23,500 0.00 -    
แหลง่งบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 
18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
  อยู่ระหว่างดำเนินการ 
 
19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
  1. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการโครงการ 
  2. กิจกรรม ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2565 
  3. ประเมินผลโครงการ 
  4. สรุปและจัดทำรายงาน 
 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
  - 
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21. ผู้รายงาน   นายปิยะ จันทร์หอมฟุ้ง กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์   043 029664 (ตอ่ 4)  

โทรสาร  043 750620  โทรศัพท์เคลื่อนที่  09 1869 4888   
e-mail : srs.mk62@gmail.com 

22. วันที่รายงาน ณ วันที่  31 มีนาคม 2565 
 
 
 
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ประสานงาน 
 กลุ่มติดตามและประเมินผล สนย.สป. 
 1. นายสรินท์  ศรีสมพันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐1 
 2. นางเจนจิรา  ธัชศฤงคารสกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ โทรศัพท ์๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐๖ 
 3. นางสาววันรวี  จุลเสน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐9 
   รก.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
 4. นางกัญญารัตน์ ลับกิ่ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐3 
 5. นายศุภกิตติ ์ ยอดพิจิตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทรศพัท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐๗ 
 6. นางสาวปรานี  ลิ้มในเมือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐2 
 7. นางสาวโศภาพิชญ์  ฉัตรนาค นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐5 
 
 
 
 
 

http://gg.gg/nrrg1 
 
 
 

Download แบบรายงานและเอกสารประกอบ 

http://gg.gg/nrrg1
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แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม         
2. ชื่อโครงการ    โครงการส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา       . 
     
3. ห้วงเวลารายงาน     
    ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   ม.ิย. 65     ไตรมาสที ่4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวเิคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครือ่งหมาย √ ในช่อง  ทีม่ีความสอดคล้องกับโครงการ) 
 4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)  ด้านความมั่นคง     
 4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
  ประเด็นความม่ันคง  
  แผนย่อยที่ 3.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง 
 4.3 แผนปฏิรูปประเทศ  
  12 (5) ปฏิรูปจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21   
 4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  

  5. เสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงและยั่งยืน 
 4.5 แผนความม่ันคง (นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖๔)  . 
  เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 4.6 นโยบายรัฐบาล 

  4.6.1 นโยบายหลัก 
   1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์) 
  4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบุข้อ                                     ) 

 4.7 แผนปฏิบัติราชการรายปี ของกระทรวงศึกษาธิการ  
    เรื่องท่ี 1 การจดัการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ 

(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
    การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
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    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
      4.9.2    แผนงานยุทธศาสตร์ 
              แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   4.8.3 แผนงานบูรณาการ 
     แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ถ้ามี) 
    (โปรดระบุนโยบายข้อ................................................................................................................ ...............) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
    (โปรดระบุนโยบายข้อ........................................................................................................................ .......) 
 
  คำสั่ งหั วหน้าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ  ที่  30/2559  ลงวันที่   21 มิถุนายน พ.ศ. 2559              
เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนและนักศึกษาเพ่ือสนับสนุน            
การบริหารจัดการของหน่วยงานและดำเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับหมวด 7 การส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 และประกาศสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประกาศ ณ 
วันที่   11 เมษายน 2560  กำหนดให้มีกลุ่ มลูก เสือ  ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน เป็นกลุ่ มงาน                   
ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริม การป้องกัน แก้ไข  และคุ้มครองความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษาภายในพ้ืนที่จังหวัด และมีคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 1298/2560         
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2560  เรื่องจัดตั้งศูนย์การประสานงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัด 
เรียกโดยย่อ “ศูนย์เสมารักษ์ ประจำสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด” เป็นหน่วยปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการดำเนินการ
เฝ้าระวังสถานการณ์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา โดยการ รับแจ้งเหตุจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการแก้ไข  ส่งเสริม  สนับสนุน และประสานงานสถานศึกษา ในการป้องกัน แก้ไข
ปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา คุ้มครองสิทธิของนักเรียนและนักศึกษา ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด รวมทั้งเครือข่ายภาครัฐ  ภาคเอกชน  และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ 
  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม โดยกลุ ่มล ูก เส ือ ย ุวกาชาดและกิจกา รนักเรียน              
ในฐานะที่มีภารกิจหน้าที่ รับผิดชอบในการขับเคลื่อนดังกล่าวข้างต้น  ได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญ            
การปฏิบัติ งานตามภารกิจของศูนย์ เสมารักษ์  กระทรวงศึกษาธิการ  และศูนย์ประสานงานส่ งเสริม                  
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดมหาสารคาม  “ศนูย์เสมารักษ์จังหวัดมหาสารคาม” ในการส่งเสริมการ
ป้องกัน  แก้ไข และคุ้มครองความประพฤติ นักเรียนและนักศึกษา  จึงจัดดำเนินงานโครงการส่งเสริมศักยภาพ     
การตรวจ  ติดตาม ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา เพ่ือดำเนินงานให้เป็นไปตามภารกิจ 
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8. วตัถุประสงค์ 
  1. เพ่ือเฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  
  2. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานสถานศึกษาในการป้องกัน แก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษาและคุ้มครองสิทธิของนักเรียนและนักศึกษา 

  3. เพ่ือปฏิบัติงานส่งเสริมและคุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาร่วมกับหน่วยงาน ในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ เครือข่าย องค์กรภาครัฐ เอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4. เพ่ือประสาน ติดตาม ส่งเสริมและบริการให้คำปรึกษาแก่นักเรียนและนักศึกษา 
 

9. เป้าหมายโครงการ (Output) 
 9.1 เชิงปริมาณ  
        ออกตรวจ/ติดตาม/เฝ้าระวัง/ประสานงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษาในพื้นที่จังหวัด
มหาสารคาม 

9.2 เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนและนักศึกษาในเขตจังหวัดมหาสารคาม ได้รับการปกป้อง แก้ไข คุ้มครอง และส่งเสริมความ
ประพฤติ ส่งผลให้ปัญหาเกี่ยวกับความประพฤตินักเรียนนักศึกษาลดลง พร้อมได้รับความรู้ ความเข้าใจถึงบทบาท
หน้าที่ของตนเอง ปฏิบัติตามกฎระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ  และข้อบังคับของสถานศึกษาและมีความ
ประพฤติเหมาะสมกับสภาพและวัย 
 
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group) 

นักเรียนนักศึกษา และเยาวชนในจังหวัดมหาสารคาม ได้รับการปกป้อง แก้ไข คุ้มครอง และส่งเสริมความ
ประพฤติให้ปฏิบัติตนเป็นพลที่ดีของกระทรวงศึกษาธิการ และปฏิบัติตนตามระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาและ
มีความประพฤติเหมาะสมกับสภาพและวัย 
 
11. ระยะเวลาดำเนินการ  มกราคม 2565 - กรกฎาคม 2565 
 
12. สถานที่ดำเนินการ จุดเสี่ยงทุกอำเภอในจังหวัดมหาสารคาม 
 
13. กิจกรรมท่ีวางแผนดำเนินการ  
  1. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการโครงการ กำหนดแผนการออกตรวจ/ติดตาม/เฝ้าระวัง/ประสานงาน
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดมหาสารคาม 
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  2. ออกปฏิบัติการตามแผนออกตรวจ/ติดตาม/เฝ้าระวัง/ประสานงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
นักศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดมหาสารคาม 
  3. ประเมินผลโครงการ 
  4. สรุปและจัดทำรายงาน 
 
14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)  
  1. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการโครงการ กำหนดแผนการออกตรวจ/ติดตาม/เฝ้าระวัง/ประสานงาน
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดมหาสารคาม 
  2. ออกปฏิบัติการตามแผนออกตรวจ/ติดตาม/เฝ้าระวัง/ประสานงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
นักศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดมหาสารคาม 
  3. ประเมินผลโครงการ 
 

15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชีวั้ด ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรมการดำเนนิงาน 

จำนวนเป้าหมาย การดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ  
ออกตรวจ/ติดตาม/เฝ้าระวัง/
ประสานงานส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียน นักศึกษาใน
พ้ืนที่จังหวัดมหาสารคาม 

 
 
 
 
6 

 
 
 
 
6 

 
 
 
 
6 

 
 
 
 

100 
เชิงคุณภาพ  
นักเรียนและนักศึกษาในเขต
จังหวัดมหาสารคาม ได้รับการ
ปกป้อง แก้ไข คุ้มครอง และ
ส่งเสริมความประพฤติ  

      100 100 100 100 

 
 
๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
ขนาด file เทา่กับหรือมากกว่า 2 MB) 
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17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที ่1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

16,883 16,200 16,200 -   
แหลง่งบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 
18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
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  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ทำให้รูปแบบการจัดการเรียน      
การสอนมีความหลากหลาย ส่งผลต่อแผนการออกตรวจเฝ้ารวังความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
 
19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
  1. สรุปและจัดทำรายงาน 
 

20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
  นักเรียนและนักศึกษา ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ได้รับการ
ดูแลคุ้มครอง ป้องกัน แก้ไขปัญหาได้อย่างทันเหตุการณ์ และได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก 
พ.ศ. 2546 ได้อย่างทั่วถงึ 
 

21. ผู้รายงาน   นายประเทือง สว่าง กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์   043 029664 (ตอ่ 4)  
 โทรสาร  043 750620  โทรศัพท์เคลื่อนที่  09 4310 0654 e-mail: srs.mk62@gmail.com 

 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่  31 มีนาคม 2565 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม                   
2. ชื่อโครงการ    โครงการประเมินความสำเร็จของการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา       . 
3. ห้วงเวลารายงาน     
    ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   ม.ิย. 65    ไตรมาสที ่4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวเิคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครือ่งหมาย √ ในช่อง  ทีม่ีความสอดคล้องกับโครงการ) 
 4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)  ด้านความมั่นคง     
 4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
  ประเด็นความม่ันคง  
  แผนย่อยที่ 3.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง 
 4.3 แผนปฏิรูปประเทศ  
  12 (5) ปฏิรูปจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21   
 4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  

  5. เสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงและยั่งยืน 
 4.5 แผนความม่ันคง (นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖๔)  . 
  เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 4.6 นโยบายรัฐบาล 

  4.6.1 นโยบายหลัก 
   1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์) 
  4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบุข้อ                                     ) 

 4.7 แผนปฏิบัติราชการรายปี ของกระทรวงศึกษาธิการ  
    เรื่องท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ 

(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
    การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
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      4.9.2    แผนงานยุทธศาสตร์ 
              แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   4.8.3 แผนงานบูรณาการ 
     แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ถ้ามี) 
    (โปรดระบุนโยบายข้อ................................................................................................................ ...............) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
    (โปรดระบุนโยบายข้อ.......................................................................................................... .....................) 
 
7. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่ได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๗ 
มาตรา ๖ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  โดยให้มีอำนาจแต่งตั้งพนักงาน
เจ้ าหน้ าที่ กับออกกฎกระทรวง หรือระเบี ยบเพ่ือปฏิ บั ติตามพระราชบัญญั ตินี้  ซึ่ งในส่ วนที่ เกี่ ยวข้องกับ
กระทรวงศึกษาธิการได้แก่หมวด ๗ การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (มาตรา ๖๓-๖๗) รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎหมาย ระเบียบ และประกาศรวมทั้งมีการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือขับเคลื่อนการ
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๘ เป็นต้นมา ประกอบกับขณะนี้ได้มีคำสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๙/๒๕๖๐ สำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ อีกท้ังกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ       
ที่ ๑๓๓/๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ 
และมีประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด แต่ปัจจุบันยัง
ขาดระบบและกลไกลที่ชัดเจนถูกต้องเหมาะสม ในการขับเคลื่อนการบริหารงานเครือข่ายและการจัดระบบงาน 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ในฐานะหน่วยงานประสานการดำเนินการในภ าพรวมของ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้เห็นความสำคัญ จึงได้กำหนดจัดโครงการประเมินความสำเร็จของการส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา ขึ้น 
 
8. วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อให้หน่วยงานศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสามารถบูรณาการและขับเคลื่อนการ
ส่งเสริมความประพฤติได้อย่างเป็นระบบมีกลไกลและเอกภาพในการดำเนินการ 

 2. เพื่อประเมินความสำเร็จในการส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานสถานศึกษาในการป้องกัน  แก้ไข
ปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาและคุ้มครองสิทธิของนักเรียนและนักศึกษา 
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9. เป้าหมายโครงการ (Output) 
 9.1 เชิงปริมาณ  
  เครือข่ายเสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ประจำอำเภอ จำนวน 13 อำเภอ  
 9.2 เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนและนักศึกษาในเขตจังหวัดมหาสารคาม ได้รับการปกป้อง แก้ไข คุ้มครอง และส่งเสริมความ
ประพฤติ ส่งผลให้ปัญหาเกี่ยวกับความประพฤตินักเรียนนักศึกษาลดลง พร้อมได้รับความรู้ ความเข้าใจถึงบทบาท
หน้าที่ของตนเอง ปฏิบัติตามกฎระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ  และข้อบังคับของสถานศึกษาและมีความ
ประพฤติเหมาะสมกับสภาพและวัย 
 
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group) 
  คณะกรรมการศูนย์เครือข่ายเสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ประจำอำเภอ และ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง จำนวน 13 อำเภอ 
 
11. ระยะเวลาดำเนินการ  มกราคม 2565 - กรกฎาคม 2565 
 
12. สถานที่ดำเนินการ ศูนย์เครือข่ายเสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ประจำอำเภอ 
 
13. กิจกรรมท่ีวางแผนดำเนินการ  
  1. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเครือข่ายเสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
  2. จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานเครือข่ายเสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
ประจำอำเภอ 
  3. ประเมินผลโครงการ 
  4. สรุปและจัดทำรายงาน 
 
14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)  
  1. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเครือข่ายเสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
 

15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรมการดำเนนิงาน 

จำนวนเป้าหมาย การดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ  
เครือข่ายเสมารักษ์สำนักงาน

 
13 

 
13 

 
อยู่ระหว่างดำเนินการ 
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรมการดำเนนิงาน 

จำนวนเป้าหมาย การดำเนินงาน ร้อยละ 
ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
ประจำอำเภอ 
เชิงคุณภาพ  
เครือขา่ยศูนยเ์สมารักษส์ำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ระดบั
อำเภอ ไดร้ับการประเมินผลการ
ส่งเสรมิสนับสนุนสถานศึกษาในการ
ป้องกันแก้ไขปญัหาความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษาและคุม้ครอง
สิทธิของนักเรยีนและนักศึกษา มี
ความพึงพอใจต่อการจัดกจิกรรม 

 
85 

 
85 

 
อยู่ระหว่างดำเนินการ 

 

 
 
๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
ขนาด file เทา่กับหรือมากกว่า 2 MB) 
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17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ไดร้บั
ทั้งหมด 

 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที ่1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

18,000 3,800 - 3,800   
แหลง่งบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 
18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
  ไม่มี 
19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
  1. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเครือข่ายเสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
  2. จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานเครือข่ายเสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
ประจำอำเภอ 
  3. ประเมินผลโครงการ 
  4. สรุปและจัดทำรายงาน 
 

20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
  เกิดประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนและนักศึกษา คณะกรรมการส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษาจังหวัดมหาสารคาม เจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม และ
เครือข่ายศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามประจำอำเภอ มีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน มี
ทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน และสามารถขับเคลื่อนงานการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาได้อย่างมี
ระบบ มีประสิทธิภาพ 
 

21. ผู้รายงาน   นายประเทือง สว่าง กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
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  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์   043 029664 (ตอ่ 4)   
  โทรสาร  043 750620  โทรศัพท์เคลื่อนที่  09 4310 0654 e-mail: srs.mk62@gmail.com 

 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่  31 มีนาคม 2565 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม                   
2. ชื่อโครงการ    โครงการส่งเสริมการจัดงาน ๑๐๐ ปี ยุวกาชาดไทย                                        .. 
3. ห้วงเวลารายงาน     
    ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   ม.ิย. 65    ไตรมาสที ่4 :  เดอืน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวเิคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครือ่งหมาย √ ในช่อง  ทีม่ีความสอดคล้องกับโครงการ) 
 4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)  ด้านความมั่นคง     
 4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
  ประเด็นความม่ันคง  
  แผนย่อยที่ 3.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง 
 4.3 แผนปฏิรูปประเทศ  
  12 (5) ปฏิรูปจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21   
 4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  

  5. เสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงและยั่งยืน 
 4.5 แผนความม่ันคง (นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖๔)  . 
  เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 4.6 นโยบายรัฐบาล 

  4.6.1 นโยบายหลัก 
   1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์) 
  4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบุข้อ                                     ) 

 4.7 แผนปฏิบัติราชการรายปี ของกระทรวงศึกษาธิการ  
    เรื่องที ่1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ 

(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
    การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

 4.9 ประเด็นยทุธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
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      4.9.2    แผนงานยุทธศาสตร์ 
              แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   4.8.3 แผนงานบูรณาการ 
     แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ถ้ามี) 
    (โปรดระบุนโยบายข้อ................................................................................................................ ...............) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
    (โปรดระบุนโยบายข้อ...............................................................................................................................) 
 
7. หลักการและเหตุผล 
  ยุวกาชาดเกิดขึ้นจากมติที่ประชุมสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ                
เมื่อ ค.ศ.1919 (พ.ศ. 2462) โดยที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะว่า “สภากาชาดทุกชาติควรจัดตั้งกาชาดสำหรับเด็กเพ่ือ
ฝึกอบรมเยาวชนให้รู้จักการกินดี อยู่ดี รักษาสุขภาพอนามัย มีเมตตาสงสารเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน ไม่ว่าชาติ ศาสนาใดๆ    
มีศรัทธา เสียสละ และบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม โดยจัดกิจกรรมและดำเนินการให้สอดคล้องกั บระบบการศึกษา        
ซึ่งสภากาชาดไทยได้ฝากกิจการยุวกาชาดไว้กับกระทรวงศึกษาธิการ ด้วยเหตุผลที่ว่าเป็นกิจการอันเกี่ยวเนื่องกับ
การศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการได้ดูแลกิจการลูกเสืออยู่แล้ว ปัจจุบันกิจการยุวกาชาดอยู่ในความดูแลของ             
2 หน่วยงาน คือ สภากาชาดไทย โดยสำนักงานยุวกาชาดรับผิดชอบเยาวชนชาย-หญิง อายุระหว่าง 15-25 ปี ที่เรียกว่า
อาสายุวกาชาด และกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน รับผิดชอบเยาวชน      
ชาย หญิง อายุระหว่าง 7- 18 ปี ที่เรียกว่าสมาชิกยุวกาชาด โดยทั้ง 2 หน่วยงานมีการประสานการดำเนินงานร่วมกัน 
           กิจการยุวกาชาดเป็นกิจกรรมสำหรับเยาวชนอายุระหว่าง 7 -25 ปี ซึ่งได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่             
27 มกราคม 2465 โดยสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิต อุปนายกสภากาชาดสยามในขณะนั้น              
กิจการยุวกาชาดได้เจริญเติบโตขึ้นตามลำดับ มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงใหม่หลายด้าน เช่น หลักสูตรการเรียน
การสอน การจัดกิจกรรม ข้อบังคับต่าง ๆ และในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖5 ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนา        
ยุวกาชาดไทย เพ่ือเป็นการระลึกถึงบุคคลซึ่งก่อตั้งกิจการยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชา
และสมาชิกยุวกาชาด ได้ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม          
จึงได้จัดโครงการส่งเสริมการจัดงาน ๑๐๐ ปี ยุวกาชาดไทย ขึ้น 
 
8. วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดและสมาชิกยุวกาชาดตระหนักในความสำคัญของกิจกรรม
ยุวกาดชาด 
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 2. เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา   
9. เป้าหมายโครงการ (Output) 
 9.1 เชิงปริมาณ  
  เจ้าหน้าที่  ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดและสมาชิกยุวกาชาด เข้าร่วมกิจกรรมการจัดงาน ๑๐๐ ปี              
ยุวกาชาดไทย จำนวน 30๐ คน 
 9.2 เชิงคุณภาพ 
  เจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดและสมาชิกยุวกาชาด มีความพึงพอใจในกระบวนการและขั้นตอนใน
การจัดกิจกรรมการจัดงาน ๑๐๐ ปี ยุวกาชาดไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group) 
  เจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดและสมาชิกยุวกาชาด จำนวน 30๐ คน 
 
11. ระยะเวลาดำเนินการ  มกราคม 2565 - กรกฎาคม 2565 
 
12. สถานที่ดำเนินการ สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดมหาสารคาม 
 
13. กิจกรรมท่ีวางแผนดำเนินการ  
  1. จัดประชุมคณะกรรมการยุวกาชาดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เพ่ือวางแผน แนวทาง
ดำเนินงาน 
  2. จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำเกณฑ์การแข่งขันทักษะทางยุวกาชาด 
  3. กิจกรรมจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย และชุมนุมยุวกาชาด เนื่องในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี 
   3.1 กิจกรรมการเรียนรู้กิจกรรมยุวกาชาด ผ่านระบบ Online 
   3.2 กิจกรรมแข่งขันทักษะทางยุวกาชาด 
   3.3 พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันคล้ายวัน
สถาปนายุวกาชาดไทย และชุมนุมยุวกาชาด เนื่องในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี 
  4. สรุปและจัดทำรายงาน 
 
14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)  
  1. จัดประชุมคณะกรรมการยุวกาชาดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เพ่ือวางแผน แนวทาง
ดำเนินงาน 
  2. จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำเกณฑ์การแข่งขันทักษะทางยุวกาชาด 
  3. กิจกรรมจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย และชุมนุมยุวกาชาด เนื่องในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี 
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   1) กิจกรรมการเรียนรู้กิจกรรมยุวกาชาด ผ่านระบบ Online  วันที่  ๒๗-๒๘ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สถานศึกษานั้น ๆ  จัดโดยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
  2) กิจกรรมแข่งขันทักษะทางยุวกาชาด  ระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  ณ สถานศึกษาแต่
ละแห่งในจังหวัดมหาสารคาม เป็นผู้ดำเนินการจัดแข่งขันฯ 
  3) พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันคล้ายวัน
สถาปนายุวกาชาดไทย เนื่องในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี 
    -ระดับจังหวัดมหาสารคาม  วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
จัดพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด  ณ โรงเรียนสารคามพิทยาคม อำเภอเมืองฯ จังหวัดมหาสารคาม  
เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
      จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ บริเวณโรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้ และบริเวณลานพระกันทรวิชัย  
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 
  4. สรุปและจัดทำรายงาน 
 

15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรมการดำเนนิงาน 

จำนวนเป้าหมาย การดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ  
เจ้าหน้าท่ี ผู้บังคับบญัชายุวกาชาด
และสมาชิกยุวกาชาด เข้าร่วม
กิจกรรมการจัดงานวันคล้ายวัน
สถาปนายุวกาชาดไทย และชุมนุม
ยุวกาชาด เนื่องในวาระครบรอบ 
๑๐๐ ป ี

 
300 

 
300 

 
300 

 
100 

เชิงคุณภาพ  
เจ้าหนา้ที่ ผู้บังคับบญัชายุวกาชาด
และสมาชิกยุวกาชาด มคีวามพึงพอใจ
ในกระบวนการและขั้นตอนในการจดั
กิจกรรมการจดังาน ๑๐๐ ปี ยุวกาชาด
ไทย 

 
80 

 
80 

 
83.27 

 
100 

 
 
๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
ขนาด file เทา่กับหรือมากกว่า 2 MB) 
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17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทัง้หมด 

 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที ่1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

40,000 40,000 - 40,000   
แหลง่งบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 
18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
  สถานการณ์จากโรคระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ส่งผลต่อการดำเนินโครงการส่งเสริมการจัดงาน 
๑๐๐ ปี ยุวกาชาดไทย มีการปิดสถานศึกษา บางโรงเรียนขอถอนตัวในการเข้าร่วมกิจกรรม จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ใน
วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย 
 
19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
  4. สรุปและจัดทำรายงาน 
 

20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
  ผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมระลึกถึงบุคคลสำคัญผู้ก่อตั้งกิจการยุวกาชาด ได้ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 
ทำความสะอาดสถานที่ส่วนรวม รู้คุณค่าของการแบ่งปันและการช่วยเหลือผู้อ่ืน ผู้บริหารและผู้ที่ เกี่ยวข้อง ให้การ
สนับสนุนส่งเสริมกิจการยุวกาชาดมากยิ่งขึ้น 
 

21. ผู้รายงาน  นางวรทิพ จันทรา กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์   043 029664 (ตอ่ 4)  

โทรสาร  043 750620  โทรศัพท์เคลื่อนที่   ๐๘ ๔๗๓๓ ๑๗๔๔ e-mail: srs.mk62@gmail.com 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่  31 มีนาคม 2565 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม                   
2. ชื่อโครงการ    โครงการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์ 
      พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565       . 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   ม.ิย. 65     ไตรมาสที ่4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวเิคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครือ่งหมาย √ ในช่อง  ทีม่ีความสอดคล้องกับโครงการ) 
 4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)  ด้านความมั่นคง     
 4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
  ประเด็นความม่ันคง  
  แผนย่อยที่ 3.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง 
 4.3 แผนปฏิรูปประเทศ  
  12 (5) ปฏิรูปจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21   
 4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  

  5. เสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงและยั่งยืน 
 4.5 แผนความม่ันคง (นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖๔)  . 
  เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 4.6 นโยบายรัฐบาล 

  4.6.1 นโยบายหลัก 
   1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์) 
  4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบุข้อ                                     ) 

 4.7 แผนปฏิบัติราชการรายปี ของกระทรวงศึกษาธิการ  
    เรื่องท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ 

(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
    การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
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    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
      4.9.2    แผนงานยุทธศาสตร์ 
              แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   4.8.3 แผนงานบูรณาการ 
     แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ถ้ามี) 
    (โปรดระบุนโยบายข้อ........................................................................................................... ....................) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
    (โปรดระบุนโยบายข้อ........................................................................................................... ....................) 
 
7. หลักการและเหตุผล 
 พระราชปณิ ธานในการอนุ รักษ์ทรัพยากรของพระบาทสมเด็ จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช                    
ซึ่ งทรงมีสายพระเนตรยาวไกล โดยที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงให้ความสำคัญ               
และเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช ตัวอย่างที่ เห็นได้ชัดดังในปี  พ.ศ. 2503 ทรงอนุรักษ์                   
ต้นยางนา ในปี พ.ศ.2504 ทรงให้นำพรรณไม้จากภูมิภาคต่าง ๆ มาปลูกไว้ในสวนจิตรลดา เพ่ือเป็นแหล่งศึกษา และ
ทรงมีโครงการพระราชดำริที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากร พัฒนาแหล่งน้ำ การอนุรักษ์และพัฒนาดิน อนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ เป็นการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ต่อมาในปี พ.ศ. 2535  
 สมเด็ จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้ ทรงสืบทอดพระราชปณิ ธานต่อ โดยทรง                   
โปรดให้ดำเนินการอนุรักษ์ พืชพรรณของประเทศ ได้พระราชทานให้ โครงการส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดา                
ฝ่ายวิชาการ เป็นผู้ ดำเนินการจัดตั้ งธนาคารพืชพรรณขึ้น ในปี  พ .ศ. 2536 - 2549 ในการดำเนินงาน                      
มีแนวทางดำเนินการ ที่สอดคล้องและสนับสนุน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งมีกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สำคัญได้แก่ (1) การน้อมนำและประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม (3) การสนับสนุนและส่งเสริม
แนวคิดการปฏิรูปประเทศ (4) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพ่ือให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  
 กรอบแนวความคิดดังกล่าว ล้วนแต่ต้องดำเนินการภายใต้การดูแลรักษาทรัพยากรและการนำมาใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน เพ่ือให้ส่งผลประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนให้มากที่สุด เพ่ือการบริหารจัดการความรู้ผลงานวิจัย 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ทรัพยากร และภูมิปัญญาของประเทศ สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ ด้วยยุทธวิธี
ที่เหมาะสมที่เข้าถึงประชาชนและประชาสังคมอย่างแพร่หลาย กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศแนวปฏิบัติการ
ดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไปมี
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ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพรรณไม้ และการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของประเทศ ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์
ของการอนุรักษ์ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ต่อมหาชนชาวไทย บทบาทและภารกิจของโรงเรียน คือการดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน    ซึ่งมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาบุคลากร อนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมพืชและทรัพยากร 
ให้เกิดประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทยโดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ (1) เข้าใจและเห็นความสำคัญของพันธุกรรมพืชและ
ทรัพยากร (2) ให้ร่วมคิดร่วมปฏิบัติ จนเกิดประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย (3) ให้มีระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชและ
ทรัพยากร สื่อถึงกันได้ทั่วประเทศ 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามได้เล็งเห็นถึง ความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ดังกล่าว จึงได้
จัดทำโครงการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริฯ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในส่วนที่ เป็นภารกิจ บทบาท และอำนาจหน้าของ
กระทรวงศึกษาธิการ ในระดับจังหวัด 
 
8. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมากจากพระราชดำริฯ จังหวัดมหาสารคาม 
 2. เพ่ือสร้างเครือข่ายในการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง
มากจากพระราชดำริฯ จังหวัดมหาสารคาม 
 
9. เป้าหมายโครงการ (Output) 
 9.1 เชิงปริมาณ  
  สถานศึกษาในสังกัดที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 แห่ง ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ในการดำเนินงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และสมัครเป็นสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุ รักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  
 9.2 เชิงคุณภาพ 
  สถานศึกษาในสังกัดที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ในการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม ร้อยละ 85 
 
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group) 
  สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 50 แห่ง 
 
11. ระยะเวลาดำเนินการ  เดือน มกราคม 2565 - กันยายน 2565 
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12. สถานที่ดำเนินการ  
 หน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดมหาสารคาม 
 
13. กิจกรรมท่ีวางแผนดำเนินการ  
  1. ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาได้ทราบและเข้าใจแนวทางการ
ดำเนินงานโครงการ อพ.สธ 
  2. กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาองค์ความรู้ในการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
  3. สรุปและจัดทำรายงาน 
 
14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)  
  1. ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาได้ทราบและเข้าใจแนวทางการ
ดำเนินงานโครงการ อพ.สธ 
  2. กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาองค์ความรู้ในการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน     
ในวันที่ 24 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม กลุ่มเป้าหมายได้แก่ 
ผู้รับผิดชอบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจากสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 50 คน 
 
15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรมการดำเนนิงาน 

จำนวนเป้าหมาย การดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ  
สถานศึกษาในสังกัดที่เขา้ร่วม
โครงการ ได้รับการพัฒนาองค์
ความรู้ในการดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรยีน และสมัคร
เป็นสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนในโครงการอนรุักษ์
พันธุกรรมพืชอนัเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 

 
50 

 
50 

 
50 

 
100 

เชิงคุณภาพ  
สถานศกึษาในสังกัดที่เข้าร่วมโครงการ 
ไดร้ับการพัฒนาองคค์วามรู้ในการ
ดำเนินงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน 
มีความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรม 

 
85 

 
85 

 
92.73 

 
100 

 



~ 29 ~ 

 
๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
ขนาด file เทา่กับหรือมากกว่า 2 MB) 
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17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที ่1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

15,000 15,000 - 15,000   
แหลง่งบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 
18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
  ไม่มี 
19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
  1. สรุปและจัดทำรายงาน 

20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
 1. สถานศึกษาในสังกัดได้รับการส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมากจากพระราชดำริฯ จังหวัดมหาสารคาม 
 2. เกิดสร้างเครือข่ายการขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมากจากพระราชดำริฯ จังหวัดมหาสารคาม 
 3. ประชาชนทุกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไปมีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับพรรณไม้ และการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของประเทศ ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการ
อนุรักษ์ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ต่อมหาชนชาวไทย 
 
21. ผู้รายงาน  นายปิยะ จันทร์หอมฟุ้ง กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์   043 029664 (ตอ่ 4)  

โทรสาร  043 750620  โทรศัพท์เคลื่อนที่   ๐9 1869 4888 e-mail: srs.mk62@gmail.com 
 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่    31 มีนาคม 2565 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
  

****************************** 
 

1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
2. ชื่อโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษา 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64      ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   ม.ิย. 65     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวเิคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครือ่งหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้าน......ด้าน (Z) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์) 
     (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 

 (2) ประเด็น  การพัฒนาการเรียนรู้) 
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบดุ้าน (Y) ประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู้) 

4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (โปรดระบุด้าน 12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑) 

4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (โปรดระบุด้านการปฏิรูปการศึกษา) 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศาสตร์...................................................................................................................................)  

4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ.นโยบายที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ นโยบายที่ 2 สร้างความเป็นธรรม ความ
ปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ) 

4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุข้อ.ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคน 
               ไทยทุกช่วงวัย) 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบขุ้อ..ข้อ 7 การเตรียมคนสู่ศตวรรษท่ี 21......) 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 

 

แบบฟอร์ม  
สำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 



~ 32 ~ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ผลิตกำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 

4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
 /  ผลผลติที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา  ผลผลิตที่ 5 ผูร้ับบริการการศึกษาตามอัธยาศยั 

  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลติที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ได้รับบริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา       ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ผลผลิตที่ 3 ผูไ้ด้รับการส่งเสรมิและพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศกึษานอกระบบ  ผลผลติที ่8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 
    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
          /  แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นทีร่ะดับภาค 
          /  แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
5. ความสอดคลอ้งกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ถ้ามี) 
    (โปรดระบนุโยบายข้อ 1.การตรวจราชการกรณีปกติ  2. การตรวจราชการตามแผนการตรวจบูรณาการ
ประจำปีงบประมาณ  2565 3. การตรวจราชการกรณีพิเศษ 4. การตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบอ่ืนๆ 
5. การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาของหน่วยงาน และสถานศึกษา ในจังหวัดมหาสารคาม 6. การ
นิเทศ ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานตามโครงการ ที่ได้รับงบประมาณ จาก สป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
    (โปรดระบุนโยบายประจำปีงบประมาณ 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการข้อ ข้อ 1 – 3  และจุดเน้น
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 
7. หลักการและเหตุผล  
  กระทรวงศึกษาธิการเป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศให้มี
ประสิทธิภาพทัดเทียมกับนานาประเทศ รวมทัง้ส่งเสริมการศึกษาให้กับเยาวชน ประชาชน ให้มีความรู้ มีคุณภาพ มี
ศักยภาพในการพัฒนาตนเอง พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  โดย
กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายและมาตรการต่างๆ ที่จะดำเนินการเพื่อพัฒนากำลังคนซึ่งเป็นทรัพยากรที่
สำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ  แต่ปรากฏว่ายังคงมีปัญหาบางประการในการจัดการศึกษาของประเทศในส่วน
ภูมิภาค ทั้งในด้านโครงสร้างขององค์กร ด้านการบริหารจัดการ และด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผล
ต่อคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาเยาวชน  และเป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนและการพัฒนาด้านการศึกษาของ
ประเทศให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมกับนานาประเทศ  แม้ท่ีผ่านมาคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ได้มีความ
พยายามในการแก้ปัญหาด้วยการกำหนดมาตรการและกลไกต่างๆ ขึ้น โดยมีคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบเรียบร้อย
แห่งชาติมาแล้วหลายฉบับ แต่โดยเหตุที่สภาพการจัดการศึกษาของประเทศในส่วนภูมิภาคมีความซับซ้อนและสั่ง
สมเป็นระยะเวลานาน  รัฐบาลจึงได้มีการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการข้ึน เพ่ือกำหนด
มาตรการ กลไกเพ่ิมเติมให้ปัญหาโดยส่วนใหญ่ได้รับการแก้ไขโดยเร็วเพ่ือประโยชน์ในการเตรียมการและรองรับการ
ปฏิรูปการศึกษาอันเป็นเรื่องสำคัญ 
เรื่องหนึ่งในการปฏิรูปประเทศตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติไว้ 
 จังหวัดมหาสารคาม  ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางการศึกษา เป็นเมืองตักสิลานคร  แต่จากการดำเนินงานที่
ผ่านมา  และจากการศึกษาสภาพปัจจุบัน  ปัญหา ด้านคุณภาพการศึกษาและการจดัการเรียนการสอนในระดับ
จังหวัดพบประเด็นปัญหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆที่ต้องรีบดำเนินการปรับปรุง  แก้ไข  และพัฒนา  จาก
ประเดน็ปัญหาและความจำเป็น  เร่งด่วน ดังกล่าว สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม จึงได้ศึกษาวิเคราะห์
บริบทที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยกรอบยุทธศาสตร์แห่งชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) นโยบาย แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ  (พ.ศ. 2558 - 
2564) ทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2574) นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
แผนพัฒนาการศกึษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนพัฒนาการศึกษาของ
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สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ของกระทรวงศึกษาธิการ ผลการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  อำนาจหน้าทีข่อง
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  สภาพ
บริบท  สภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการของจังหวัดมหาสารคาม  เพ่ือการพัฒนาการจัดการศึกษาและพัฒนา
พลเมืองของจังหวัดมหาสารคามให้มีคุณภาพ  ตามเป้าหมายที่ทุกภาคส่วนได้กำหนด  
                จากรายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี 2562 พบว่า ในแผนแม่บท 
ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ซึ่งมีเป้าหมายให้วัยเรียน วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด
วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว 
สื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล  ตลอดจนมีชีวิตดีขึ้น ผลการประเมินด้านทักษะ อยู่ที่ 62.30 
คะแนน  ต่ำกว่า ปี 2561 ซึ่งผลการประเมินอยู่ที่ 63.00 และจากรายงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (ทีดี
อาร์ไอ) พบว่า ปัญหาคุณภาพการศึกษาไทย  สาเหตุหลักส่วนหนึ่ง  เกิดจากระบบการศึกษาไทยไม่เอ้ือต่อการสร้าง
ความรับผิดชอบ (Accountability) หลักสูตรและตำราเรียนของไทยไม่สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21 การทดสอบยังคงเน้นการจดจำเนื้อหามากกว่าการเรียนเพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจอย่างแท้จริง 
กระบวนการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพประกอบด้วย 3 กระบวนการ คือ กระบวนการบริหารจัดการศึกษา 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา  ซึ่งจะต้องมีความร้อยรัดสัมพันธ์กันเป็นอย่างดี 
โดยต้องอาศัยความร่วมมือกันของบุคลากรทีเ่กีย่วข้องจากทุกภาคส่วน การสร้างเครือข่ายในการทำงานในแต่ละ
พ้ืนที่จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาซึ่งจะต้องมีการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมประเมินผล อย่าง
ต่อเนื่อง  มีการพัฒนากระบวนการทำงาน และสร้างนวัตกรรมในการทำงานให้เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพบริบท
และความต้องการของแต่ละพ้ืนที่  รองรับการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 จากเหตุผลและ
ความจำเป็นดังกล่าว  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม  จึงได้จัดทำโครงการ  IFTE (Innovation For 
Thai Education) นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาการศึกษา ขึ้น  
8. วัตถุประสงค์ 
       1. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการนิเทศการศึกษา 
ยกระดับคุณภาพ และประสิทธิภาพการจัดการศึกษาอย่างบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
       2. เพ่ือพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศด้านนวัตกรรม และการวิจัยทางการศึกษาในระดับจังหวัด 
       3. เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     9.1 ตัวชีว้ัดเชิงปริมาณ 
        1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามมีรปูแบบ/แนวทางการพัฒนานวัตกรรมการบริหาร
จัดการ การจัดการเรียนรู้ และการนิเทศการศึกษา จำนวน 9 นวัตกรรม ในการยกระดับคุณภาพ การจัดการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพ 
                 2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามมีศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ ด้านนวัตกรรม และการวิจัย
ทางการศกึษาในระดับจังหวัด 
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                 3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
     9.2 ตัวชีว้ัดเชิงคุณภาพ 
                 1. สถานศกึษาที่เข้าร่วมโครงการนำรูปแบบ/แนวทางการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ การ
จดัการเรียนรู้ และการนิเทศการศึกษา ไปใช้ในการพัฒนาการศึกษาได้จริงและสอดคล้องกับบริบทในระดับพ้ืนที่ 
                 2. ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา นวัตกรรม และการวิจัยทางการศึกษา ในระดับจังหวัด สามารถ
นำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                 3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ โรงเรียนที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ  จำนวน 30 โรง 
11. ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565  
12. สถานที่ดำเนินการ จังหวัดมหาสารคาม 
 
 
13. กิจกรรมทีว่างแผนดำเนินการ  
 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ รวม 

1 แต่งตั้งคณะกรรมการ ธ.ค. 64 - - - - 

2 

แสวงหาเครือข่ายในการพัฒนาต่อยอดการพัฒนา
นวัตกรรมด้านบรหิารจดัการ ดา้นการจัดการเรยีนรู้ 
ด้านการนิเทศการศึกษา จากผลการดำเนินงานท่ีผ่าน
มา     

ก.พ. 65 - - - - 

3  แต่งตั้ง Supervisor Teams ก.พ. 65 - - - - 

4 
 
 
 
 
 
 

 จัดประชุมสร้างการรับรู้และความเข้าใจในการ
ดำเนินงานตามโครงการในการขยายผลการใช้
นวัตกรรม รวมทั้งการสร้างเครือข่าย ใหก้ับโรงเรยีน 
ที่มี Best Practice และนวัตกรรมการศึกษา
ผู้เข้าร่วมประชุม 100 คน / 1 วัน 
-ค่าอาหารกลางวัน 100 คน x 200 บาท 
-ค่าหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 100 คนx 50 บาท x 2 
มื้อ / กำหนดปฏิทนิดำเนินงานและปฏิทินนิเทศ 
กำกับ ติดตาม ประเมินผล 

 
 
 
 
 
 
 
 

                       

 

 

 

 

 

 
 
 
 

20,000 
10,000 

 
 
 

 
 

500 

 
 
 
 
 

30,500 
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ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ รวม 
5   พัฒนาครูให้เป็นโค้ชโดยนำร่องในโรงเรียนที ่

สมัครใจ 
- ค่าเบี้ยเลีย้ง นิเทศ ติดตาม ประเมินผล  
(2 คนx10 วันx240) 
- ค่าชดเชยนำมันเชื้อเพลิง 

พ.ค.- ส.ค. 65   
 

4,800 
 

3,000 

 
 
 

 
 

7,800 

6 

นิเทศติดตาม ประเมินผล เก็บรวบรวมข้อมูลการ
ดำเนินงานตามโครงการ Supervisor Teams ลงพื้นที่
นิเทศ ติดตาม ประเมินผลและจดัเก็บข้อมูล  ประเมิน
นวัตกรรมทุกด้าน และคัดเลือก Best Practice  
-ค่าเบี้ยเลี้ยง 20 คนx240 บาทx5 วัน 
-ค่าชดเชยน้ำมันรถยนต์ส่วนบุคคล 5 คัน/คันละ 
300 บาท/วัน จำนวน 5 วัน 
 

พ.ค. 65  

 
 
24,000 
 
7,500 

 
700 

 

 
32,200 

 

7 

8. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
ถอดบทเรียนจากผลการดำเนินงาน 
- ค่าอาหารกลางวนั 50 คนx100 บาท 
-ค่าหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 50 คนx 50 บาท x 2 
มื้อ 

ก.ค. 65  

 

5,000 
5,000 

 
 
 

 
 

10,000 

       

 

10.เผยแพร่ประกาศเกียรติคณุมอบโล่รางวัล 
 เกียรติบตัร 
-ค่าโล่รางวัลชนะเลิศ 
-ค่าเกียรติบตัร 

ส.ค. 65    
 
4,500 
1,000 

 
 

5,500 
 

ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ  79,300 6,700 86,000 

รวมทั้งสิ้น  79,300 6,700 86,000 
14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)  1.แต่งตั้งคณะกรรมการ 2. แสวงหาเครอืข่ายในการพัฒนาต่อยอด
การพัฒนานวัตกรรมด้านบริหารจดัการ ด้านการจัดการเรียนรู้ ดา้นการนิเทศการศึกษา จากผลการดำเนินงานท่ีผ่านมา  3. แต่งตั้ง 
Supervisor Teams  4.จัดประชมุสร้างการรับรู้และความเข้าใจในการดำเนินงานตามโครงการในการขยายผลการใช้นวัตกรรม 
รวมทั้งการสร้างเครือข่าย ใหก้ับโรงเรียน ที่ม ีBest Practice และนวัตกรรมการศึกษา 5. พัฒนาครูให้เป็นโค้ชโดยนำร่องใน
โรงเรียนทีส่มัครใจ 
15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ   32 32 100 
     
เชงิคุณภาพ   32 ดำเนินการตาม

กิจกรรมแล้ว 5 
กิจกรรม 

80 

๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ MB) 

 
17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

86,000 - - 30,000 40500 15.500 
แหลง่งบประมาณ  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค การแพร่ระบาดของโควิด - 19 
      18.2 แนวทางแก้ไข 
.......................... จดัประชุมออนไลน์  / นิเทศ  ออนไลน์ ...........แลกเปลี่ยน เรียนรู้  ออนไลน์ .................... 
 
19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
......นิเทศ ติดตาม ประเมินผล  / นิเทศ  ทางตรง และออนไลน์ ประเมินนวัตกรรม  จัดเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้  
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
       1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามมีรูปแบบ/แนวทางการพัฒนานวัตกรรมการบริหาร
จัดการ การจัดการเรียนรู้ และการนิเทศการศึกษา ในการยกระดับคุณภาพ การจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
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                2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามมีศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ ด้านนวัตกรรม และการวิจัย
ทางการศึกษาในระดับจังหวัด 
                3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามสามารถสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
                4. สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีนวัตกรรมการศึกษาที่สอดคล้องกับสภาพ บริบท สามารถนำไปใช้
พัฒนาผู้เรียนได้จรงิได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
                3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม และสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีนวัตกรรมการศึกษา
ที่เป็นวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) และมีผลงานวิจัยด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติทีเ่ป็นรูปธรรม   
                4. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม และสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีการขยายผล ต่อ
ยอด เผยแพร่ และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา    
                6. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มี Supervisor Teams เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระดับจังหวัด   
                7. ผู้เรียนในสถานศึกษากลุ่มเปา้หมายมีทักษะด้านการเรยีนรู้ ทักษะอาชีพ และทักษะในศตวรรษท่ี 
21 (3R8C) 
21. ผู้รายงาน  นางพุทธารัตน์  ทะสา ......ตำแหน่ง.......ศึกษานิเทศก์................................................................ 
     โทรศัพท์...0933285585.....โทรสาร.....-...............E–mail : ..putthara99@gmail.com.... 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ ..1...... เดือน ........เมษายน...................พ.ศ. ....2565..................................... 
 

-------------------------------------- 

ขอความอนุเคราะห์ส่งรายงานฯ ไปที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร ์สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

ทาง E-mail : report_ed54@hotmail.com  
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ประสานงาน 
 กลุ่มติดตามและประเมินผล สนย.สป. 
 1. นายสรินท์  ศรีสมพันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐1 
 2. นางเจนจิรา  ธัชศฤงคารสกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐๖ 
 3. นางสาววันรวี  จุลเสน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ โทรศพัท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐9 
   รก.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
 4. นางกัญญารัตน์ ลับกิ่ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐3 
 5. นายศุภกิตติ์  ยอดพิจิตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐๗ 
 6. นางสาวปรานี  ลิ้มในเมือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐2 
 7. นางสาวโศภาพิชญ์  ฉัตรนาค นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐5 
 
 
 
 
 
 

Download แบบรายงานและเอกสารประกอบ 

mailto:report_ed54@hotmail.com%20ภายใน
mailto:report_ed54@hotmail.com%20ภายใน
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แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   ............สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม.............................................................................  
2. ชื่อโครงการ โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผ่าน 
                     กลไกของ กศจ.ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   ม.ิย. 65     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ      ยังไม่สิ้นสุดโครงการ             สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวเิคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครือ่งหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้าน.................การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ......) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบดุ้าน...การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ....) 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (โปรดระบุด้าน....การพัฒนาและบริการประชาชน......) 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (โปรดระบุด้าน.....ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ..............) 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศาสตร์......การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ..............) 
4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ…..นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔.....) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุข้อ..............ข้อ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ...........) 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบขุ้อ........................................................................................................) 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

 

แบบฟอร์ม  
สำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 

     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
   ผลผลติที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา  ผลผลิตที่ 5 ผูร้ับบริการการศึกษาตามอัธยาศยั 
    ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ได้รับบริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา       ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    ผลผลิตที่ 3 ผู้ได้รับการส่งเสรมิและพัฒนาคณุธรรม จรยิธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน 
    ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ  ผลผลติที ่8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 
    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                     แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 
           แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ถ้ามี) 
    (โปรดระบุนโยบายข้อ...................................................................................................................................) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
    (โปรดระบุนโยบายข้อ.................................................................................... ...............................................) 
7. หลักการและเหตุผล  
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 ยุทธศาสตร์ชาติ ( พ.ศ. 2561 - 2580 ) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม หัวข้อการ
ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในมิติ ในส่วนของการสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข 
และการศึกษาโดยเฉพาะสำหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส  ได้กำหนดให้ด้านการศึกษาเน้นการสร้าง
โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพที่เป็นมาตรฐานเสมอกัน โดยเฉพาะในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดารและยากจน 
และกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการกรดูแลเป็นพิเศษ การจัดให้มีมาตรการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  การ
สนับสนุนกลไกความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ เพ่ือพัฒนาการศึกษาในระดับจังหวัด 
 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่ 19/2560  กำหนดให้แต่ละจังหวัด ให้มีคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) มีอำนาจหน้าที่ในส่วนของการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่า
เทียมและทั่วถึงในพ้ืนที่จังหวัด โดยการกำหนดยุทธศาสตร์  แนวทางการจัดการศึกษา และการส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท  ประสานและส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครบครัว  องค์กรชุมชน  องค์กร
เอกชน  องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่
หลากหลาย  ให้ความเห็นชอบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดในการดำเนินงานในลักษณะตัวชี้วัด
รว่มของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษา และกำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษา  โดยมีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดรับผิดชอบงานธุรการของ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
 ตามยุทธศาสตร์ชาติ และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เน้นให้ประสานและการ 
บูรณาการดำเนินงานตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานที่มีภารกิจจัดการศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรภาครัฐ
และเอกชนในจังหวัดให้ตอบสนองความต้องการเชิงพื้นที่ ซึ่งจะต้องดำเนินการโดยมีแนวทางท่ีผ่านการร่วมกัน
กำหนด ร่วมกันขับเคลื่อน ร่วมกันประเมิน และร่วมกันนำเสนอและปรับปรุงเพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 จากเหตุผลและความจำเป็นข้างต้น  จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดให้มีโครงการขับเคลื่อนการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดโดยผ่านกลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด(กศจ.) จึงได้จัดทำ
โครงการนี้ขึ้น 
 
8. วัตถุประสงค์ 

๘.1. เพ่ือวางแผนในการกำกับ ติดตามและประเมินผลการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพ เท่า
เทียม และทั่วถึงของจังหวัดตามแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษา และตัวชี้วัดการดำเนินงานตามแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัด 
 ๘.2 เพ่ือขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดในการส่งเสริม
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยผ่านกลไกของ กศจ. 
 ๘.3. เพ่ือให้มีการกำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพ เท่า
เทียม และทั่วถึงของจังหวัดตามแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษา และตัวชี้วัดการดำเนินงานตามแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัด 
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9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

1. จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา เพ่ือการวางแผนในการกำกับติดตามและรายงาน
ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ตามแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและตัวชี้วัดการการดำเนินงานตาม
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดทุกไตรมาส 
   2. สถานศึกษาทุกสังกัดมีการดำเนินการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 

3. โรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีนักเรียนต่ำกว่า 40 คน ทุกโรงเรียน ได้รับการบริหารจัดการที่มีความพร้อมใน
การจัดการเรียนการสอน 
     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มีฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กที่
ครอบคลุม ชัดเจน  เพ่ือการวางแผนในการกำกับ ติดตาม อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนในสถานศึกษาทุกสังกัดมี
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  มีคุณธรรม จริยธรรม  โรงเรียนขนาดเล็กสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  

10.1 คณะศึกษานิเทศก์ และบุคลกรกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
       ๑๐.2 ผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา  ของสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม (สังกัด สพป. มค. 
1-3  สพม. มค.  อปท.  พศ.  อาชีวะ  เอกชน และ กศน.) 
       ๑๐.3 ผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนต่ำกว่า  40  คนลงมา ที่ควบรวม ในปี
การศึกษา 2565 ของจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 24 โรงเรียน 
11. ระยะเวลาดำเนินการ   เดือนธันวาคม  2564- กันยายน  2565 
12. สถานที่ดำเนินการ   

1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
๒. โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนต่ำกว่า  40  คนลงมา ที่ควบรวม ในปีการศึกษา 2565 ของจังหวัด

มหาสารคาม 
13. กิจกรรมทีว่างแผนดำเนินการ  
     1.การบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 
 ๑.๑ จัดประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับนโยบายโรงเรียนขนาดเล็กระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และโรงเรียน
เพ่ือวางแผนการขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

๑.๒ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทำแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนขนาด
เล็กที่ควบรวม 

๑.๓ กิจกรรมลงพ้ืนที่ระดับชั้นเรียน  เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการพัฒนาเทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21  โรงเรียนขนาดเล็กที่ควบรวม (Open class) 
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๑.๔ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สะท้อนผลนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็กที่ควบรวม 

๒. ประกวดโครงงานนักเรียนเพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามยุทธศาสตร์ด้าน
คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และด้านเศรษฐกิจพอเพียง (ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม) 

    ๒.๑ กิจกรรมประชุมคณะกรรมการประกวด 
    ๒.๒ กิจรรมการประกวด 
 3. กิจกรรมเวทีเชิดชูเกียรติ 
 ๔. ประชุมสะท้อนผล สรุปรายงานผลการดำเนินงานต่อ กศจ. 
 

14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)  
      สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ดำเนินการบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการ

โรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2564 (โรงเรียนที่มีนักเรียน 40 คนลงมา) ได้ดำเนินการ
ขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว ระหว่างวันที่ 14 – 18  มีนาคม 2565  รายละเอียดดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

วัน เดือน ปี โรงเรียน อำเภอ ผลการดำเนินงาน 

14 มีนาคม 
2565 

โรงเรียนบ้านสระบัว นาดูน 

นักเรียนจำนวน 36 คน และมีครูปฏิบัติการ 3 คน  
ไม่เรียนรวม 

เหตุผลชุมชนมีความพร้อมและมีความเข้มเข็งสามารถให้
การสนับสนุนสถานศึกษาได้ 

โรงเรียนบ้านร่วมใจ 2 นาดูน เห็นชอบ เรียนรวมกับโรงเรียนบ้านโพนทอง 

15 มีนาคม 
2565 

โรงเรียนบ้านหนองแปน ยางสีสุราช เห็นชอบ เรียนรวมกับโรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช 

โรงเรียนบ้านศาลา ยางสีสุราช 

นักเรียนจำนวน 27 คน และมีครู 1 คน  
ไม่เรียนรวม 

เหตุผล ชุมชนไม่มีความพร้อมในการให้นักเรียนไปเรียนรวม 
16 มีนาคม 

2565 

โรงเรียนบ้านหนองมะเม้า เชียงยืน เห็นชอบ เรียนรวมกับโรงเรียนบ้านหนองแวง 

โรงเรียนบ้านค้อ เชียงยืน เห็นชอบ เรียนรวมกับโรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ 

17 มีนาคม 
2565 

โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น เชียงยืน เห็นชอบ เรียนรวมกับโรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์ 
โรงเรียนจินดาอารมณ์ เชียงยืน เห็นชอบ เรียนรวมกับโรงเรียนบ้านผำ 

18 มีนาคม โรงเรียนบ้านกุดจอก ชื่นชม นักเรียน 14 คน มี ผอ 1 คน ครู 2 คน 
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2565 ไม่เรียนรวม 

เหตุผล ชุมชนไม่มีความพร้อมในการให้นักเรียนไปเรียนรวม 

โรงเรียนบ้านโนนนกหอ  โกสุมพิสัย 
เห็นชอบ เรียนรวมกับโรงเรียนบ้านยางใหญ่  

โรงเรียนบ้านผักหนอก โกสุมพิสัย 
 

15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ      
จัดประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ
นโยบายโรงเรียนขนาดเล็กระดับ
จังหวัด ระดับอำเภอ และโรงเรียน 
เพ่ือวางแผนการขับเคลื่อนการ
บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

 30 คน 30 คน ๑๐๐ 

เชิงคุณภาพ      
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
มหาสารคาม มีฐานข้อมูล
สารสนเทศด้านการศึกษาที่ เพ่ือ
การวางแผนในการกำกับ ติดตาม  
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๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB) 

                    
 
 

         
          
17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที ่3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

90,900 32,182 23,892 8,920 - - 
แหล่งงบประมาณ .........สำนกังานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ................................................... 
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18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค 

จากการลงพ้ืนที่ ปัญหาที่พบคือ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู ลูกจ้าง ไม่เห็นด้วยกับการขับเคลื่อนนโยบาย
ดังกล่าว เนื่องจากกระทบสิทธิหลายอย่าง เช่น  

1) ครูเป็นคนในพ้ืนที่จึงไม่อยากย้ายหรือเดินทางไปสอนที่อ่ืน    
2) ปัญหาเรื่องการเบิกจ่ายค่าพาหนะเดินทางของนักเรียนเป็นไปค่อนข้างช้าเนื่องจากโรงเรียนไม่รายงาน

ขอรับค่าสนับสนุนรายการพาหนะไปสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ตนสังกัดตามระยะเวลาที่กำหนด คือทุกวันที่ 5 
ของเดือน จึงทำให้ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารายงานไปยัง สพฐ ล่าช้าเช่นกัน จึงเป็นสาเหตุให้ผู้ปกครองได้รับ
ผลกระทบจึงไม่อยากให้บุตรหลานไปเรียโรงเรียนอ่ืน   

3) ผู้ปกครองบางส่วนไม่มีความม่ันใจเรื่องคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนหลัก 
      18.2 แนวทางแก้ไข 
    หน่วยงานต้นสังกัดต้องรับทราบปัญหาและดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังเพ่ือให้การดำเนินการ
ดังกล่าวเกิดผลดีต่อผู้เรียน 
 
19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 

1. กิจกรรมลงพ้ืนที่ระดับชั้นเรียน เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการพัฒนาเทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21  โรงเรียนขนาดเล็กที่ควบรวม (Open class) 

๒. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สะท้อนผลนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็กที่ควบรวม 

๓. ประกวดโครงงานนักเรียนเพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามยุทธศาสตร์ด้าน
คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  และด้านเศรษฐกิจพอเพียง (ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม) 

    ๓.๑ กิจกรรมประชุมคณะกรรมการประกวด 
    ๓.๒ กิจรรมการประกวด 
๔. กิจกรรมเวทีเชิดชูเกียรติ 
๕. ประชุมสะท้อนผล สรุปรายงานผลการดำเนินงานต่อ กศจ. 

 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึงของจังหวัดตามแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

21. ผู้รายงาน....นางกาญจนา    วิเศษรินทอง................ตำแหน่ง..............ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ....... 
     โทรศัพท์......0895760002....................โทรสาร................................E–mail :  kan_tum@yahoo.co.th 

22. วันที่รายงาน ณ วันที่ ............... เดือน ....มกราคม.......................พ.ศ. ..........2565............................... 



~ 47 ~ 

ขอความอนุเคราะห์ส่งรายงานฯ ไปที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

ทาง E-mail : report_ed54@hotmail.com  
 
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ประสานงาน 
 กลุ่มติดตามและประเมินผล สนย.สป. 
 1. นายสรินท์  ศรีสมพันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐1 
 2. นางเจนจิรา  ธัชศฤงคารสกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐๖ 
 3. นางสาววันรวี  จุลเสน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐9 
   รก.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
 4. นางกัญญารัตน์ ลับกิ่ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐3 
 5. นายศุภกิตติ์  ยอดพิจิตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐๗ 
 6. นางสาวปรานี  ลิ้มในเมือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐2 
 7. นางสาวโศภาพิชญ์  ฉัตรนาค นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://gg. 

Download แบบรายงานและเอกสารประกอบ 

mailto:report_ed54@hotmail.com%20ภายใน
mailto:report_ed54@hotmail.com%20ภายใน
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แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   ............สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม.............................................................................  
2. ชื่อโครงการ   โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64        ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   ม.ิย. 65       ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ                สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวเิคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครือ่งหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้าน  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์......) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้าน... (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต....) 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (โปรดระบุด้าน.... 11.3 การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น......) 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (โปรดระบุด้าน.....ด้านการศึกษา..............) 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศาสตร์.. 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูงมุ่งเรียรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่ง

อนาคต........) 
4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ…..นโยบายที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ นโยบายที่ 2 สร้างความเป็นธรรม ความ
ปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ)) 

4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุข้อ.....ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของ

คนไทยทุกช่วงวัย) 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบขุ้อ...ข้อ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21)..) 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบบัปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้าง 

     ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 

แบบฟอร์ม  
สำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา  ผลผลิตที่ 5 ผูร้ับบริการการศึกษาตามอัธยาศยั 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ได้รับบริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา       ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ผลผลิตที่ 3 ผูไ้ด้รับการส่งเสรมิและพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศกึษานอกระบบ  ผลผลติที ่8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 
    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 

 แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ถ้ามี) 
    (โปรดระบุนโยบายข้อ...................................................................................................................................) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
    (โปรดระบุนโยบายข้อ............................................................................. ......................................................) 
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7. หลักการและเหตุผล  
 ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด กอปรกับ 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 4 และ 
มาตรา 9 ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้นโดยจัดทำเป็นแผนห้าปีซึ่งต้องสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของ
คณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนที่ เกี่ยวข้อง โดยในวาระเริ่มแรกให้จัดทำเป็นแผนสามปีโดยมี 
ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษา 
ความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 
เมษายน 2560 ข้อ ๑๑ (2) ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ในเขตจังหวัดในการจัดทำแผนพัฒนา
การศึกษาและแผนปฏิบัติการ  
  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
มหาสารคาม พ.ศ. 2563-2565 โดยแผนดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
มหาสารคาม เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 10/2563 วันที่ 8 ตุลาคม 2563 อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีความสำคัญอย่าง
ยิ่งที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการจัดทำแผนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ตามหลักความสัมพันธ์ เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) รองรับการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้วยระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR 
(Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and Country Reform) กล่าวคือ 
ต้องจัดทำโครงการที่สำคัญ (X) ที่จะทำให้เกิดการบรรลุค่าเป้าหมายของแผนย่อยตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ (Y1) ที่จะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y2) และยุทธศาสตร์ชาติ
ตามลำดับ (Z) 
  ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม จึงได้จัดทำ
โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือทบทวนแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2566-2570 ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล 
นโยบายและแผนด้านการศึกษา รวมถึงยุทธศาสตร์จังหวัด  
 
8. วัตถุประสงค์ 

1 เพ่ือให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามมีแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 
2566 - 2570 
 2 เพ่ือกำหนดกรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาจังหวัดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์และนโยบายระดับต่าง ๆ และสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  
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9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามมีแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดมหาสารคาม  พ.ศ. 2566 – 
2570 จำนวน 1 เล่ม  
     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2566 – 2570 มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์และนโยบายระดับต่าง ๆ และสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

11. ระยะเวลาดำเนินการ   เดือนธันวาคม  2564- กันยายน  2565 
12. สถานที่ดำเนินการ   

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
13. กิจกรรมทีว่างแผนดำเนินการ  

ที ่ กิจกรรมหลัก 
รวมงบประมาณ 

ที่เสนอขอ 
1 การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2566 – 2570 (ไตรมาส2) 8,775 
 
 
 
 
 
 
 
  

1.1 การประชุมคณะทำงานระดับสำนักงาน ศธจ.มหาสารคาม  3,000 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (30 คน x 1 มื้อ x 35 บาท X 1 ครั้ง) 1,050 
- ค่าอาหารกลางวัน (30 คน x 1 มื้อ x 50 บาท X 1 ครั้ง) 1,500 
- ค่าจัดทำเอกสารประกอบการประชุม (30 คน x 15 บาท X 1 ครั้ง) 450 
1.2 การประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด 4,200 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (30 คน x 1 มื้อ x 35 บาท X 1 ครั้ง) 1,050 
- ค่าอาหารกลางวัน (30 คน x 1 มื้อ x 50 บาท X 1 ครั้ง) 1,500 
- ค่าจัดทำเอกสารประกอบการประชุม (30 คน x 15 บาท X 1 ครัง้) 450 
- ค่าจัดทำรูปเล่มเอกสาร (3 เล่ม x 400 บาท) 1,200 
1.3 การติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนพฒันาการศึกษาจังหวัดฯ 1,575 
▪ ประชุมคณะกรรมการติดตาม   

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (15 คน x 1 มื้อ x 35 บาท X 1 ครั้ง) 525 
- ค่าจัดทำเอกสารประกอบการประชุม (15 คน x 10 บาท X 1 ครั้ง) 150 
- ค่าจัดทำรูปเล่มรายงานฯ (3 เล่ม x 300 บาท) 900 

2 การสนับสนุนแผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม (ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ด้านการศึกษา) 2,850 
 2.1 การประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน  2,850 
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ที ่ กิจกรรมหลัก 
รวมงบประมาณ 

ที่เสนอขอ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (30 คน x 1 มือ้ x 35 บาท X 1 ครั้ง) 1,050 
- ค่าอาหารกลางวัน (30 คน x 1 มื้อ x 50 บาท X 1 ครั้ง) 1,500 
- ค่าจัดทำเอกสารประกอบการประชุม (30 คน x 10 บาท X 1 ครั้ง) 300 

3 การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
มหาสารคาม (ไตรมาส1) 

5,600 

 

3.1 การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
มหาสารคาม (ฉบับจัดทำคำของบประมาณ) 

2,800 

▪ การประชุมคณะทำงาน/คณะกรรมการ จำนวน 1 ครั้ง   
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ (20 คน x 1 มือ้ x 35 บาท X 1 ครั้ง) 700 
- ค่าอาหารกลางวัน (20 คน x 1 มื้อ x 50 บาท X 1 ครั้ง) 1,000 
- ค่าจัดทำเอกสารประกอบการประชุม (20 คน x 10 บาท X 1 ครั้ง) 200 
- ค่าจัดทำรูปเล่มแผน (3 เล่ม x 300 บาท) 900 

 

3.2 การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
มหาสารคาม (ฉบับจัดทำตามที่ได้รับการจัดสรร) 

2,800 

▪ การประชุมคณะทำงาน/คณะกรรมการ จำนวน 1 ครั้ง   
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (20 คน x 1 มื้อ x 35 บาท X 1 ครั้ง) 700 
- ค่าอาหารกลางวัน (20 คน x 1 มื้อ x 50 บาท X 1 ครั้ง) 1,000 
- ค่าจัดทำเอกสารประกอบการประชุม (20 คน x 10 บาท X 1 ครั้ง) 200 
- ค่าจัดทำรูปเล่มแผน (3 เล่ม x 300 บาท) 900 

4 การบริหารงบประมาณของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม (ไตรมาส4) 3,375 

 
▪ การประชุมคณะทำงาน/คณะกรรมการ จำนวน 4 ครั้ง  3,375 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (15 คน x 1 มื้อ x 35 บาท X 5 ครัง้) 2,625 
- ค่าจัดทำเอกสารประกอบการประชุม (15 คน x 10 บาท X 5 ครั้ง) 750 

5 
การจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัด เพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 
(ไตรมาส3) 

9,285 

 

▪ ประชุมคณะกรรมการในสำนักงาน ศธจ.มหาสารคาม 2,300 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (15 คน x 1 มื้อ x 35 บาท X 1 ครั้ง) 1,400 
- ค่าอาหารกลางวัน (15 คน x 1 มื้อ x 50 บาท X 1 ครั้ง) 750 
- ค่าจัดทำเอกสารประกอบการประชุม (15 คน x 10 บาท X 1 ครั้ง) 150 

 ▪ ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารข้อมลูสารสนเทศฯ  4,275 
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ที ่ กิจกรรมหลัก 
รวมงบประมาณ 

ที่เสนอขอ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (45 คน x 1 มื้อ x 35 บาท X 1 ครั้ง) 1,575 
- ค่าอาหารกลางวัน (45 คน x 1 มื้อ x 50 บาท X 1 ครั้ง) 2,250 
- ค่าจัดทำเอกสารประกอบการประชุม (45 คน x 10 บาท X 1 ครั้ง) 450 

 

▪ ประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศฯ 1,710 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (18 คน x 1 มื้อ x 35 บาท X 1 ครั้ง) 630 
- ค่าอาหารกลางวัน (18 คน x 1 มื้อ x 50 บาท X 1 ครั้ง) 900 
- ค่าจัดทำเอกสารประกอบการประชุม (18 คน x 10 บาท X 1 ครั้ง) 180 

 ▪ ค่าจัดทำรูปเล่มเอกสาร (200 บาท x 5 เล่ม) 1,000 
6 การบริหารโครงการ (ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ เช่น กระดาษ หมึกปริ้นเตอร์ ฯลฯ) 415 
 ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ  

รวมทั้งสิ้น 30,300 
 

14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)  
 ๑๔.๑ จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
มหาสารคาม (ฉบับจัดทำคำของบประมาณ) 

๑4.๒ จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
มหาสารคาม (ฉบับปรับปรุงตามท่ีได้รับการจัดสรร) 
15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน รอ้ยละ 
เชิงปริมาณ      
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
มหาสารคามมีแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดมหาสารคาม 
พ.ศ. 2566 – 2570  

1 เล่ม    

เชิงคุณภาพ      
แผนพัฒนาการศึกษา

จั งห วั ด ม ห าส ารค าม  พ .ศ . 
2 5 6 6  – 2 5 7 0  มี ค ว าม
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน รอ้ยละ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ ยุทธศาสตร์และนโยบาย
ระดับต่าง ๆ และสอดคล้องกับ
บริบทของพ้ืนที ่

 

๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB) 
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17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

30,300 2,651 2,651    
 
แหล่งงบประมาณ .........สำนกังานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ................................................... 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค 
      18.2 แนวทางแก้ไข 
 
19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
.................................................................................... .................................................................................................
.................................................................................................... ................................................................................. 
..................................................................................... ......................................................................................... ....... 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
................................................................................................................................ .....................................................
................................................................................................ ..................................................................................... 
21. ผู้รายงาน...นางสาวพัชรนิทร์  ทับทมิไสย์ ..ตำแหน่ง......นักวิเคราะห์นโยบายและแผน............. 
     โทรศัพท์...................................โทรสาร.............E–mail : ...nong_nu_neung@hotmail.com........... 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
  

****************************** 
 
1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
2. ชื่อโครงการ โครงการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 
3. ห้วงเวลารายงาน     
    ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 6๔   -   ธ.ค. 6๔      ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 6๕   -   มี.ค. 6๕     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 6๕  -   ม.ิย. 6๕     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 6๕   -   ก.ย. 6๕     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวเิคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครือ่งหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
     (1) เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการ 
          ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

 (2) ประเด็น  การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ  
    4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ        

 (1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ 
         ผู้ใช้บริการ 

4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท 20.1 การพัฒนาและบริการประชาชน 
  เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 200101 งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 
 ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
         ชื่อองค์ประกอบ : V02 การเปิดเผยและเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ   
   ชื่อปัจจัย : F0202 การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐให้กับภาคส่วนต่างๆ 

4.4 แผนปฏิรูปประเทศ 2 ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน     
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศาสตร์ การสร้างความเป็นธรรมลดเลื่อมล้ำในสังคม) 
4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ นโยบายที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ นโยบายที่ 2 สร้างความเป็นธรรม ความ
ปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ) 

4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุข้อ ข้อ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ) 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบขุ้อ........................................................................................................) 

แบบฟอร์ม  
สำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 

ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

     ๔.9.1    แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา  ผลผลิตที่ 5 ผู้รับบริการการศึกษาตาม           
                                                                                                             อัธยาศัย 
  ผลผลิตที่ ๒ หนว่ยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงาน
บุคคล 
      ได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา       ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
  ผลผลิตที่ 3 ผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม   ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับ 
                                จริยธรรม                                                                        การอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ  ผลผลิตที ่8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทาง 
                                                                                                                 การศึกษาได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมาย  
                                                                                              เอกชน 
    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
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    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)  
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕  (ถ้ามี) 
    (โปรดระบุนโยบายข้อ........................................................................................................... ........................) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 
    (โปรดระบุนโยบายข้อ...................................................................................................................................)  
7. หลักการและเหตุผล  
  ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๘ /๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ ข้อ ๑๒  
ให้ศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชา มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
และประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการภาคและ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๓(๕) 
การแบ่งกลุ่มงานภายในศึกษาธิการจังหวัด กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล  และตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดมหาสารคาม ให้ศึกษานิเทศก์มีหน้าที่ประสานและสนับสนุนการตรวจราชการ โดยมีกลุ่มงานการตรวจ
ราชการเตรียมข้อมู ล เพ่ื อสนับสนุนการตรวจราชการตามนโยบายและแผนการต รวจราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประสานงาน จัดทำแผนการตรวจราชการให้สอดคล้องกับการตรวจราชการของผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ  สั่งการ กำกับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการตรวจราชการของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานและสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่ที่ รับผิดชอ บให้ เป็นไปตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตร์ชาติ จัดทำรายงานการตรวจราชการ ศึกษา วิจัยเกี่ยวกับงานตรวจราชการ 
และปฏบิัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง   
 จากเหตุผลและบทบาทหน้าที่ ภาระงานที่กำหนดไว้ สำนักงานศึกษาธิการจั งหวัดมหาสารคาม จึงได้
ดำเนิน การตามโครงการ การตรวจราชการ เพ่ือสนองนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนการศึกษาแห่งชาติ ๒๐ 
ปียุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ต่อไป  
8. วัตถุประสงค์ 
       1. เพ่ื อ เตรียมข้อมู ลสนับสนุนการตรวจราชการตามนโยบายและแผนการ ตรวจราชการของ
กระทรวงศกึษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 
       2. เพ่ือจัดทำแผนการตรวจราชการให้สอดคล้องกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 
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       3. เพ่ือตรวจ ติดตาม นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวง ศึกษาธิการ 
       4. เพ่ือจัดทำรายงานและสรุปผลการตรวจราชการ 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ   
     ๙.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ   
  สถานศึกษามีความพร้อมรับการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของ 
ศธ. จังหวัดมหาสารคาม 
     ๙.2 ตัวชีว้ัดเชิงคุณภาพ 
 ร้อยละร้อยของสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับการตรวจติดตาม 
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดมหาสารคาม 
11. ระยะเวลาดำเนินการ เดือนตุลาคม ๒๕๖๔– เดือนกันยายน ๒๕๖๕ 
12. สถานที่ดำเนินการ.........จังหวัดมหาสารคาม..................................................................... 
13. กิจกรรมทีว่างแผนดำเนินการ งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) 
 

ที ่ กิจกรรมหลัก  ระยะเวลา 
งบประมาณ ๒๕๖๕ (ตุลาคม ๖๔ – กันยายน ๖๕) 
ค่าตอบแทน ค่าใช้

สอย 
ค่าวัสดุ รวม 

1 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการตรวจติดตามประเมินผล
การดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕  

ตุลาคม- 
กุมภาพันธ์ 

- - - - 

2 ประชุมคณะกรรมการ โครงการตรวจติดตามประเมินผล
การดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕  ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๕ 
จำนวน ๓๕ คน X ๑๙๐ บ. X ๔ ครั้ง  

มกราคม 
กุมภาพันธ์ 
มีนาคม 
เมษายน 

- ๒๖,๖๐๐ ๒,๐๐๐ ๒๘,๖๐๐ 

3 ประชุมจัดทำแผนการตรวจติดตามประเมินผลการ
ดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์  ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 256๕  (๑๑ คน x ๑๙๐ บาท) 

กุมภาพันธ์ - ๒,๐๙๐ ๒,๐๐๐ ๔,๐๙๐ 

4 ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตร์  ปีงบประมาณ พ.ศ. 
256๕ (ร่วมติดตามกับผู้ตรวจราชการกระทรวง 
ศึกษาธิการ) 
-ค่าเบี้ยเลี้ยง ๑๕ คนx๑๒๐บาทx๔ครั้ง= ๗,๒๐๐บ. 
-ค่าพาหนะพร้อมเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ  
-ชดเชยค่าน้ำมัน ๑,๐๐๐บาทx๔ครั้ง ๒คัน = ๘,๐๐๐ บ. 

กุมภาพันธ์ 
ถึง 

สิงหาคม 

 
- 

 
๑๖,๑๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

 
๑๗,๑๐๐ 
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ที ่ กิจกรรมหลัก  ระยะเวลา 
งบประมาณ ๒๕๖๕ (ตุลาคม ๖๔ – กันยายน ๖๕) 
ค่าตอบแทน ค่าใช้

สอย 
ค่าวัสดุ รวม 

-เบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ๑๒๐x ๔ครั้งx๒คน= ๙๖๐ บ. 
5 ประสานงานและสนับสนุนการตรวจราชการ รับการตรวจ

ติดตามตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประสานและ
ติดตามผ่านระบบออนไลน์ 

กุมภาพันธ์ 
ถึง 

สิงหาคม 

 
 

- 

 
 

- 

 
 
๒,๐๐๐ 

 
 
๒,๐๐๐ 

 
 
 
 

ที ่ กิจกรรมหลัก  ระยะเวลา 
งบประมาณ ๒๕๖๕ (ตุลาคม ๖๔ – กันยายน ๖๕) 
ค่าตอบแทน ค่าใช้

สอย 
ค่าวัสดุ รวม 

๖ ร่วมประชุมกับสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๒ 
คณะกรรมการโครงการตรวจติดตามประเมินผลการ
ดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์  ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 
-ค่าเบี้ยเลี้ยง ๓ คน x ๒๔๐ บาทx ๓ ครั้ง=๒,๑๖๐บ. 
-ค่าพาหนะ ๘๐กมx๖เที่ยวx๔บาท= ๑,๙๒๐บ. 

มกราคมถึง
สิงหาคม 

- ๔,๐๘๐ - ๔,๐๘๐ 

๗ ประชุมสรุปผล รายงานผลพร้อมจัดทำรูปเล่ม 
๑๑ คน x ๑๙๐ บาทx๑วัน 

กันยายน - ๒,๐๙๐ ๒,๐๔๐ ๔,๑๓๐ 

รวมทั้งสิ้น  ๕๐,๙๖๐ ๙,๐๔๐ ๖๐,๐๐๐ 
 
* ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 
 

14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)   
  1. มีข้อมูลสนับสนุนการตรวจราชการตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 
 2. มีแผนการตรวจราชการให้สอดคล้องกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 
 3. มีรายงานการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์  
 
15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9)  
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ      
สถานศึกษามีความพร้อมรับการ
ตรวจติดตามประเมินผลการ
ดำเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของ ศธ. จั งห วัด
มหาสารคาม 

    

เชิงคุณภาพ     
ร้อยละร้อยของสถานศึกษาใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับ
การตรวจติดตาม 

ร้อยละ 50 N/A 
 
 

N/A N/A 

๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB) 
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17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

๖๐,๐๐๐ ๒๗,๑๙๖ 12,120 ๑๕,๐๗๖ - - 
แหล่งงบประมาณ ....สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ................................................. 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
      18.2 แนวทางแก้ไข 
................................................................................................................................................................................. ....
............................................................................................................................... ...................................................... 
19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
.............................................................................................................................................................................. ....... 
............................................................................................................................. ........................................................ 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
................................................................................................................................................................. ....................
............................................................................................................... ...................................................................... 
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21. ผู้รายงาน....นางสาวพิกุล  ทองทิพย์...........ตำแหน่ง.......ศึกษานิเทศก.์......................................... 
     โทรศัพท์.......๐๘๑ – ๙๖๕๖๐๐๗........โทรสาร.........-............E–mail : ...Pigoon180707@gemail.com. 

22. วันที่รายงาน ณ วันที่ .....๓๑...... เดือน ....มีนาคม...........พ.ศ. .........๒๕๖๕.............. 
 

-------------------------------------- 

ขอความอนุเคราะห์ส่งรายงานฯ ไปที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
ทาง E-mail : report_ed54@hotmail.com  

 
 
 
 

 
 

   
  

 
 
 
 

ผู้ประสาน   ชื่อ-สกุล  นางสาวพิกุล  ทองทิพย์ 
                ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์     สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
                โทรศัพท์                             โทรสาร  ............................................. 
                โทรศัพท์เคลื่อนที่  ๐๘๑๙๖๕๖๐๐๗  e-mail : Pigoon180707@gmail.com 
                ชื่อ-สกุล  นางสาวนิตยา  ฮะยงยุทธ 
                ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์     สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
                โทรศัพท์                                  โทรสาร  ............................................. 
                โทรศัพท์เคลื่อนที่  ๐๘๗๖๔๑๒๒๕๗ e-mail : ....................................................... 

mailto:report_ed54@hotmail.com%20ภายใน
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แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   ...........สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม...........................................................................  
2. ชื่อโครงการ ……………โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่…………………………. 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64  -  ธ.ค. 64        ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65  -  มี.ค.  65   
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 65 -  มิ.ย. 65        ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 65  -  ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ               สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวเิคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครือ่งหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (………………………………..........การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์.........) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (……..….ประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต............) 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (โปรดระบุด้าน.................................................................................................) 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (………………………............................. 12 ด้านการศึกษา.............................................) 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (.........................................................การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์...................................) 
4.6 แผนความม่ันคง (……..นโยบายที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ นโยบายที่ 2 สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง 
และความสมานฉันท์ในชาติ……………………………………………………………………………………………………………………....) 

4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย) 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบขุ้อ........................................................................................................) 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

แบบฟอร์ม  
สำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

 
     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา  ผลผลิตที่ 5 ผูร้ับบริการการศึกษาตามอัธยาศยั 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ได้รับบริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา       ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ผลผลิตที่ 3 ผูไ้ด้รับการส่งเสรมิและพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศกึษานอกระบบ  ผลผลติที ่8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 
    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ถ้ามี) 
    (โปรดระบุนโยบายข้อ...................................................................................................................................) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
    (โปรดระบุนโยบายข้อ........................................................................................ ...........................................) 
7. หลักการและเหตุผล  
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 พระบรมราโชบายด้านการศึกษาปฐมวัยในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มุ่งปลูกฝัง
ความดีให้เด็ก อบรมบ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองดี เป็นเด็กที่มีน้ำใจ รู้จักทำงานร่วมกัน เป็นกลุ่ม มีความสามัคคี รู้จัก
ดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่กัน สร้างพ้ืนฐานชีวิต อุปนิสัยที่มั่นคง เข้มแข็ง สร้างบุคลิกและอุปนิสัย
ที่ดีงาม (Character Education)  
 ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  มาตรา 54 รัฐต้องดำเนินการให้เด็ก
ทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ โดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย รัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพ่ือพัฒนา
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย กระทรวงศึกษาธิการจึงได้กำหนดแนวทางการจัด
การศึกษาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพ โดยอาศัยจังหวัดเป็นฐานในการขับเคลื่อน หลักในการจัดการศึกษาในเชิง
หลักการให้สถานศึกษาทุกสังกัดในพ้ืนที่ รวมถึงบูรณาการและประสานความร่วมมือการจัดการศึกษาปฐมวัย
ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-๒๕๖๔ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ได้
ดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1 – 3 ) มีกิจกรรมสำคัญที่ดำเนินการ 
เพ่ือสร้างความรับรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวนโยบาย ทิศทางและเป้าหมายการดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย จัดทำข้อมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัยและแผนที่ตั้งสถานศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัยระดับจังหวัด  จัดทำ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยเชิงบูรณาการระดับจังหวัด และคัดเลือก รวบรวม ผลงานวิจัย นวัตกรรม 
แนวปฏิบัติที่ดีของการจัดการศึกษาปฐมวัย  ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินงานขับเคลื่อนการส่งเสริม ดูแลและพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยในส่วนของพ้ืนที่ระดับจังหวัดเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับข้อกำหนดของ
กฎหมาย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม จึงได้จัดทำโครงการขับเคลื่อน
การพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ โดยอาศัยการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างบุคลากรและ
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยมากยิ่งขึ้น เพ่ือขับเคลื่ อน
แนวนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอันจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
เด็กปฐมวัยในพ้ืนที่ต่อไป 
8. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยทุกคน ได้รับการดูแลและพัฒนาด้านการจัดการศึกษาอย่างมี
มาตรฐาน เหมาะสม และเต็มตามศักยภาพ รวมทั้งได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์สังคม สติปัญญา 
และทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 

2. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานด้านการจัด
การศึกษาปฐมวัย ให้มีความรู้ความเข้าใจและมีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. 2561 

3. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่ 
อย่างบูรณาการทุกภาคส่วน โดยสอดคล้องตามบริบทของพ้ืนที่ 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

1. ร้อยละ 85 ของเด็กปฐมวัยที่จบการศึกษาระดับปฐมศึกษา มีพัฒนาการสมวัยในทุกด้านอยู่ในระดับดี 
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2. ร้อยละ 85 ของสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย มีคุณภาพระดับผ่านเกณฑ์ข้ันต้นตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. 2561 

๓. ร้อยละ ๑๐๐ ของเครือข่ายความร่วมมือ ๕ กระทรวงหลัก ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาการจัด 
     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

1. เด็กปฐมวัย (อายุ 3 - 5 ปี) มีพัฒนาการสมวัยในทุกด้าน 
2. สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. 

2561 
3. ผู้บริหาร คร ูผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ได้รับการส่งเสริม

สนับสนุน และพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจ มีความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล พัฒนาและจัด
การศึกษาให้เด็กปฐมวัย อย่างบูรณาการ 
 
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  

1. เด็กปฐมวัย (อายุ 3 - 5 ปี) ในจังหวัดมหาสารคามทุกคน 
2. สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัด  
3. ผู้บริหาร คร ูผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน   

11. ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔-๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 
12. สถานที่ดำเนินการ สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ในจังหวัดมหาสารคาม 
13. กิจกรรมทีว่างแผนดำเนินการ  

กิจกรรมที่สำคัญ 
ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ 

ต.ค.–ธ.ค.
๖๔ 

ม.ค.–มี.ค.
๖๕ 

เม.ย.–มิ.ย. 
๖๕ 

ก.ค.–ก.ย.
๖๕ 

กิจกรรมสร้างความเข้าใจ      
๑. ประชุมชี้แจงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องระดับจังหวัด X    
๒. จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยเชิง
บูรณาการระดับจังหวัด ตามบทบาทภาระงานของแต่ละ
หน่วยงาน   

X    

๓. จัดทำแผนขับเคลื่อนการดำเนินงาน X    
กิจกรรมสร้างการรับรู้และปฏิบัติ      

๑. จัดทำ MOU ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  X   
๒. สำรวจและรวบรวมแหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรม/วิธี
ปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ด้านการบริหาร ด้านการ
จัดประสบการณ์ และด้านการนิเทศการศึกษา จัดทำสื่อ
ออนไลน์ คลิปในยูทูป (YouTube) วีดิทัศน์ต่างๆ 

 X   
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กิจกรรมที่สำคัญ 
ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ 

ต.ค.–ธ.ค.
๖๔ 

ม.ค.–มี.ค.
๖๕ 

เม.ย.–มิ.ย. 
๖๕ 

ก.ค.–ก.ย.
๖๕ 

๓. จัดทำแหล่งเรียนรู้ออนไลน์และตลาดนัดวิชาการ
ออนไลน์ ในระดับปฐมวัย   

 X   

กิจกรรมติดตาม ประเมินผล/สรุปผล      
๑. เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วจิัยและพัฒนาต่อยอด
ผลงาน  ยกย่องเชิดชูเกียรติ 

  X X 

๒. จัดทำเอกสารเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน/
สถานศึกษาท่ีมีผลการดำเนินงานด้านปฐมวัยดีเด่น        
เป็นแบบอย่างที่ดี (สื่อสิ่งพิมพ์ วีดิทัศน์) 

  X X 

๓. สรุปรายงานผลให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบ X X X X 
14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13) ......................................ยังไม่ได้ดำเนินการ.............................. 
15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ      
     
เชิงคุณภาพ      
     

๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB) 
...............................................ไม่มี.............................................................................................................. ...... 
17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

52,0๐๐ บาท - - - - - 
แหล่งงบประมาณ ................สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ............................................................................. 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค 
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...............................สถานการณ์โควิด........................................................................................................... .............. 
      18.2 แนวทางแก้ไข 
.................................ใช้การออนไลน์ตามความเหมาะสม............................................................................................. 
 
19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
...............................ดำเนินงานตามแผนที่วางไว้................................................................ ..................................... 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

1. เด็กปฐมวัยทุกคน ได้รับการดูแลและพัฒนาด้านการจัดการศึกษาอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสม และเต็ม
ตามศักยภาพ   

2. พัฒนาสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย ให้มี
ความรู้ความเข้าใจและมีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. 2561 

3. บูรณาการเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่สอดคล้องตามบริบท
ของพ้ืนที่ 
21. ผู้รายงาน..............นางนิลรัตน์ โคตะ......................ตำแหน่ง....................ศึกษานิเทศก์........................... 
     โทรศัพท์.....0801492464.........โทรสาร...............-.................E–mail : ...noinin41@gmail.com.......... 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ .....4.......... เดือน .....เมษายน......พ.ศ. .......2565.............. 

-------------------------------------- 

ขอความอนุเคราะห์ส่งรายงานฯ ไปที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

ทาง E-mail : report_ed54@hotmail.com  
 
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ประสานงาน 
 กลุ่มติดตามและประเมินผล สนย.สป. 
 1. นายสรินท์  ศรีสมพันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐1 
 2. นางเจนจิรา  ธัชศฤงคารสกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐๖ 
 3. นางสาววันรวี  จลุเสน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐9 
   รก.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
 4. นางกัญญารัตน์ ลับกิ่ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐3 
 5. นายศุภกิตติ์  ยอดพิจิตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐๗ 
 6. นางสาวปรานี  ลิ้มในเมือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐2 
 7. นางสาวโศภาพิชญ์  ฉัตรนาค นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐5 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม         
2. ชื่อโครงการ    โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 
    จังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   ม.ิย. 65     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวเิคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครือ่งหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
     4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ )  ด้านความมั่นคง     
   (1) เป้าหมาย บ้านเมืองมีความมัน่คงในทุกมิติและทุกระดับ 

  (2) ประเด็น  ความมั่นคง  
 4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็น (1) ความม่ันคง         

  4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท 1.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ 
    4.4 แผนปฏิรูปประเทศ 12 ด้านการศึกษา 
    4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (ยุทธศาสตร์ ความมั่นคง) 
    4.6 แผนความม่ันคง นโยบายที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ นโยบายที่ 2 สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง 
และความสมานฉันท์ในชาติ 

  4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  ข้อ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบขุ้อ........................................................................................................) 
  4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 

 

แบบฟอร์ม  
สำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา  ผลผลิตที่ 5 ผูร้ับบริการการศึกษาตามอัธยาศยั 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลติที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ได้รับบริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา       ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ผลผลิตที่ 3 ผูไ้ด้รับการส่งเสรมิและพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน 
  ผลผลิตที ่4 ผู้รับบริการการศกึษานอกระบบ  ผลผลติที ่8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 
    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นทีร่ะดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ถ้ามี) 
    (โปรดระบนุโยบายข้อ..................................................................................... ..............................................) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
    (โปรดระบุนโยบายข้อ.............................................................................................................................. .....) 
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7. หลักการและเหตุผล  
 องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษา ๔  ประการ ประกอบด้วย ๑) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ประกอบด้วย ความรู้ความเข้าใจต่อชาติ
บ้านเมือง ยึดมั่นในศาสนา มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 
๒) มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม ประกอบด้วย รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ชอบ /ชั่ว-ดี ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม 
ปฏิเสธสิ่งที่ผิดสิ่งที่ชั่ว และช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง ๓) มีงานทำ-มีอาชีพ ประกอบด้วย การเลี้ยงดูลูกหลาน
ในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษา  ต้องมุ่งให้เด็กและเยาวชนรักงาน สู้งาน ทำจนงานสำเร็จ การ
ฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนทำงานเป็นและมีงานทำในที่สุด และต้อง
สนับสนุนผู้สำเร็จหลักสูตร มีอาชีพ มีงานทำ จนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว ๔) เป็นพลเมืองดี ประกอบด้วย 
การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน ครอบครัว-สถานศึกษา และสถานประกอบการ ต้องส่งเสริมให้ทุกคนมี
โอกาสทำหน้าทีเ่ป็นพลเมืองดี การเป็นพลเมืองดีคือ “เห็นอะไรที่จะทำเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องทำ” เช่น งานอาสาสมัคร 
งานบำเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศล ให้ทำด้วยความมีน้ำใจและความเอ้ืออาทร   
  กระทรวงศึกษาธิการ ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตน้อมนำพระราโชบาย ด้านการศึกษามาเป็น
หลักชัย ในการสร้างนักเรียนให้เป็นคนดี และพัฒนาให้เป็นคนเก่งสู่การปฏิบัติ ตามรอยพระยุคลบาท และเพ่ือให้ 
การขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวบังเกิดผลเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับความมุ่งหมายและหลักการของการจัด
การศึกษาทีบ่ัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 
ว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้และ
คุณธรรม มีจรยิธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการปรับเปลี่ยนวิธีคิดและ
วิถีปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตทีม่ีจิตสำนึกและอุปนิสัย“พอเพียง” และยังส่งเสริมให้ผู้เรียนไดเ้รียนรู้ถึงนวัตวิถีของท้องถิ่น
และชุมชนมีจิตสำนึกรักและภูมิใจในท้องถิ่นและชุมชนของตนเอง และปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ให้กับผู้เรียนรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัด สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข  
ทั้งนีก้ระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดนโยบายให้หน่วยงานทางการศึกษาในสังกัดได้นำไปเป็นหลักในการขับเคลื่อน 
สู่การปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จต่อไป 
      ดังนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวบังเกิดผลเป็นรูปธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
มหาสารคาม ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในส่วนภูมิภาค ตระหนักและเห็นความสำคัญ จึงได้จัดทำ
โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ จังหวัดมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ 2565 ขึน้ 
8. วัตถุประสงค์ 
 8.1 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจของบรูพกษัตริย์ไทยและพระมหากรุณาธิคุณ 
ที่มีต่อประชาชนคนไทย และมีเจตคติท่ีดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
   8.2 เพ่ือส่งเสริมใหผู้้เรียนไดเ้รียนรู้ถึงนวัตวิถขีองท้องถิน่และชุมชนมีจิตสำนึกรักและภูมิใจในท้องถิ่น 
และชุมชนของตนเอง และปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับผู้เรียน 
          8.3 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการปรบัเปลี่ยนวิธีคิดและวิถีปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต ให้มีจิตสำนึก 
และอุปนิสัย“พอเพียง”  
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9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

1) ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ และมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  
และบ้านเมือง มีจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและอุปนิสัย“พอเพียง” ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

2) หน่วยงานทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการและสังกัดอ่ืน ตลอดจนหนว่ยงาน 
ทีเ่กี่ยวข้องในระดับจังหวัดร่วมบูรณาการการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี 
     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

1) ผู้เรียนทุกช่วงวัยมคีวามรักสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2) ผู้เรียนรักษ์ท้องถิ่นและชุมชนของตนเอง มีจิตสำนึกดา้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมีอุปนิสัย
“พอเพียง” 

 
 
 

10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
          10.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
                    1. ร้อยละ 85 ของผู้เรียน มีความรัก และเทิดทนูในสถาบันพระมหากษัตริย์และยึดมั่นใน 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจติสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
และอุปนิสัย“พอเพียง” 

2. ร้อยละ 85 ของผู้เรียนได้นำความรู้ความเข้าใจไปประยุกตใ์ช้ในชีวิตประจำวัน 
 10.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)   

สังคมมีความปรองดอง  สมานฉันท์ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
11. ระยะเวลาดำเนินการ  
    1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
12. สถานที่ดำเนินการ  

สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและสังกัดอ่ืน ในจังหวัดมหาสารคาม 
13. กิจกรรมทีว่างแผนดำเนินการ  
   1. ประชุมหน่วยงานทางการศึกษาเพ่ือชี้แจงกรอบแนวทางการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมความเป็น
พลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ จังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2565  
 2. กิจกรรมตลาดนัดพลเมอืงดีตามรอยพระยุคลบาท 
 ๓. กิจกรรมประกวดโรงเรียนนักอนุรักษ ์ตามโครงการ “ปลูกต้นไม้ในใจคน ชวนคนสารคามรักษโ์ลก รักษ์
สิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน จังหวัดมหาสารคาม” 
 4. กิจกรรมมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร ดังนี้ 
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4.1 รางวัลประกวดคลิปการสอนเพ่ือเรียนรู้พระราชกรณียกิจ ยึดมัน่ในศาสนาและเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ 
                     4.2 รางวัลประกวดโรงเรียนนักอนุรักษต์ามโครงการ “ปลูกต้นไม้ ในใจคน ชวนคน 
สารคามรักษ์โลก รกัษ์สิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน จังหวัดมหาสารคาม” 
   5. การขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงและการประเมินสถานศึกษาพอเพียงในระดับจังหวัด  
          6. สรุปรายงานโครงการ/เผยแพร่ผ่านระบบออนไลน์  
14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)  

อยู่ระหว่างดำเนินการ 
15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวน
เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 

เชิงปริมาณ      
1) ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ และ
มีทัศนคติที่ดีและถูกต้องต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และบ้านเมือง  
มีจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและอุปนิสัย“พอเพียง”  

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85 

1.ประชาสัมพันธ์เชิญชวน
ประกวดสื่อวีดิทัศน์ของ
สถานศึกษาและคลิปการสอน
ของครูผู้สอนภายใต้โครงการ
สร้างเสริมความเป็นพลเมือง
ดีตามรอยพระยุคลบาทด้าน
การศึกษาสู่การปฏิบัติ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หนังสือ ศธจ.มค.ที่ ศธ
0297/607ลงวันที่ 25 
มีนาคม 2565 
2. ประชาสัมพันธ์รับสมัคร
โรงเรียนที่พร้อมรับการ
ประเมินเป็นสถานศึกษา
พอเพียง และมีโรงเรียนสมัคร
ขอรับการประเมิน จำนวน 
57 โรงเรียน หนังสือ ศธจ.มค.
ที่ ศธ 0297/190 
ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5 

 

2) หน่วยงานทางการศึกษา สังกัด ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 ประชุมหน่วยงานทางการ  
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวน
เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 

กระทรวงศึกษาธิการและสังกัดอ่ืน 
ตลอดจนหนว่ยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง 
ในระดับจงัหวัดรว่มบูรณาการการ 
จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความเป็น
พลเมืองดี 
 

ศึกษา เพ่ือชี้แจงกรอบแนว
ทางการดำเนินงาน โครงการ 
สร้างเสริมความเป็นพลเมือง
ดีตามรอยพระยุคลบาทด้าน
การศึกษาสู่การปฏิบัติ 
จังหวัดมหาสารคาม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
จำนวน 44 คน วันที่ 11 
มีนาคม  2565  ณ ศูนย์
ประชุมแก่งเลิงจาน อำเภอ
เมืองมหาสารคาม จังหวัด
มหาสารคาม  

เชงิคุณภาพ      
1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยมีความรัก
สถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเปน็ประมุข 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 อยู่ระหว่างดำเนินการ 
 

 

3. ผู้เรียนรักษ์ท้องถิ่นและชุมชนของ
ตนเอง มีจิตสำนึกดา้นการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและ 
มีอุปนิสัย“พอเพียง” 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 อยู่ระหว่างดำเนินการ 
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๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ/กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ ขนาด 
file เทา่กับหรือมากกว่า 2 MB) 
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17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม 

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

275,425 13,841 - 13,841 - - 
 

แหล่งงบประมาณ  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
ไม่มี 

 
19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
   1. ประชุมหน่วยงานทางการศึกษาเพ่ือชี้แจงกรอบแนวทางการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมความเป็น
พลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ จังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2565  
(ดำเนินการแล้ว) 
 2. กิจกรรมตลาดนัดพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท 
 ๓. กิจกรรมประกวดโรงเรียนนักอนุรักษ ์ตามโครงการ “ปลูกต้นไม้ในใจคน ชวนคนสารคามรักษโ์ลก  
รักษ์สิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน จังหวัดมหาสารคาม” 
 4. กิจกรรมมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร ดังนี้ 

4.1 รางวัลประกวดคลิปการสอนเพ่ือเรียนรู้พระราชกรณียกิจ ยึดมัน่ในศาสนาและเทดิทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ 
                     4.2 รางวัลประกวดโรงเรียนนักอนุรักษ์ตามโครงการ “ปลูกต้นไม้ ในใจคน ชวนคนสารคามรักษ์
โลก รกัษ์สิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน จังหวัดมหาสารคาม” 
   5. การขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงและการประเมินสถานศึกษาพอเพียงในระดับจังหวัด  
          6. สรุปรายงานโครงการ/เผยแพร่ผ่านระบบออนไลน์  
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
  ครผูู้สอนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและสังกัดอ่ืน ตลอดจนหน่วยงานที่เก่ียวข้องในระดับจังหวัด 
มีสื่อ นวัตกรรมทีท่ันสมัย สามารถจัดการเรียนรู้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้ศกึษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจ 
ของบูรพกษตัริย์ไทยและพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประชาชนคนไทย ไดเ้รยีนรู้ถึงนวัตวิถีของชุมชนตนเองส่งผล 
ให้ผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดตี่อสถาบันพระมหากษัตริย์  มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีความรักและภูมิใจ 
ในท้องถิน่ของตนเอง 
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21. ผู้รายงาน นางรพีพรรณ  ปางทอง  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
มหาสารคาม โทรศัพท์ 0-4302-9664 ต่อ 5  โทรสาร 0432 723618 โทรศัพท์เคลื่อนที่  06 3746 4532  
e-mail : rapeepan286@gmail.com  
22. วันที่รายงาน ณ วันที่  30  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2565 
 

-------------------------------------- 

 
 

ขอความอนุเคราะห์ส่งรายงานฯ ไปที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร ์สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

ทาง E-mail : report_ed54@hotmail.com  
 
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ประสานงาน 
 กลุ่มติดตามและประเมินผล สนย.สป. 
 1. นายสรินท์  ศรีสมพันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล โทรศัพท์ ๐ ๒280 2867 ต่อ ๑๖๐1 
 2. นายศุภกิตติ์  ยอดพิจิตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทรศัพท์ ๐ ๒280 2867 ต่อ ๑๖๐๗ 
 3. นางสาวโศภาพิชญ์  ฉัตรนาค นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทรศัพท์ ๐ ๒280 2867 ต่อ ๑๖๐5 
 
 
 

mailto:rapeepan286@gmail.com
mailto:report_ed54@hotmail.com%20ภายใน
mailto:report_ed54@hotmail.com%20ภายใน
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แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม  
2. ชื่อโครงการ  เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   ม.ิย. 65     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวเิคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครือ่งหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้าน  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบดุ้าน  การพัฒนาการเรียนรู้) 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (โปรดระบุด้าน การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง

ในศตวรรษท่ี 21) 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (โปรดระบุด้าน  การศึกษา) 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศาสตร์  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์) 
4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ  นโยบายที่ 1 เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ และการ

ปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ นโยบายที่ 2 สร้างความเป็นธรรม ความ
ปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ) 

4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุข้อ ข้อ8 กากรปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคน

ไทยทุกช่วงวัย) 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบขุ้อ ข้อ 3 มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจ

โลก) 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 

แบบฟอร์ม  
สำหรับ สป.(เดิม)  
และ กศน. สช. 

ก.ค.ศ. 
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 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 

  ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา  ผลผลิตที่ 5 ผูร้ับบริการการศึกษาตามอัธยาศยั 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ได้รับบริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา       ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ผลผลิตที่ 3 ผูไ้ด้รับการส่งเสรมิและพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศกึษานอกระบบ  ผลผลติที ่8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 
    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ...................................................................................... ...) 
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ถ้ามี) 
    (โปรดระบุนโยบายข้อ .......................................................................................................... .......................) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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    (โปรดระบุนโยบายข้อ...................................................................................................................................)  
7. หลักการและเหตุผล  
 การพฒันาองคก์รแห่งการเรียนรู้ เป็นหวัใจส าคญัส าหรับการสร้างความสามารถในการพฒันางานอยา่งย ัง่ยืนท่ี
ควรเกิดขึ้นกบัองคก์ร วตัถุประสงคห์ลกัของการพฒันา คือ การเปิดโอกาสให้แต่ละคนใชศ้กัยภาพในการพฒันาตนเองไดอ้ยา่ง
เตม็ท่ี ดงันั้นจึงตอ้งพฒันาคุณภาพของคนในทุกมิติอยา่งสมดุลทั้งดา้นจิตใจ ร่างกาย ความรู้และทกัษะ ความสามารถ ให้ทุกคน
พร้อมเผชิญต่อการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้น ด ารงชีวิตอยา่งมีศกัด์ิศรีและมีความมัน่คงทางเศรษฐกิจและสังคม อยูใ่นครอบครัวท่ี
อบอุ่นและสังคมท่ีสงบสันติ 
 

  ส านกังานศึกษาธิการจงัหวดัมหาสารคาม มีความมุ่งหมายใหข้า้ราชการในสังกดัอนัเป็นกลไกส าคญัของภาครัฐ
ในการพฒันาประเทศ ใหเ้ป็นบคุลากรท่ีมีประสิทธิภาพปฏิบติังานเกิดประสิทธิผลเพื่อส่งผลให้เกิดการพฒันาองคร์วมของ
ประเทศ จึงเห็นว่าบคุลากรเป็นกลไกส าคญัต่อการพฒันา ดงันั้นการพฒันาสมรรถนะของบุคลากรจะเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะท าใหผ้ล
การปฏิบติับรรลุจดุมุ่งหมายของงานไดเ้ป็นอยา่งดี และผลการด าเนินก็จะมีประสิทธิผลเกิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืนสืบไป 
 
8. วัตถุประสงค์ 
 8.1  เพ่ือใหบุ้คลากรไดน้ าความรู้มาปรับพร้อมทั้งพฒันากระบวนการปฏิบติังาน 

 8.2  เพื่อใหเ้กิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน 

 8.3  เพื่อสร้างความสามคัคีในหมูค่ณะ 

9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ บุคลากรของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
หลัก ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ จำนวน 54 คน 
     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ร้อยละ 100 ของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
ตามหลักสูตร 
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ บุคลากรของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 54 คน  
11. ระยะเวลาดำเนินการ    5 พฤศจิกายน 2564 – 30 กันยายน 2565 
12. สถานที่ดำเนินการ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
13. กิจกรรมที่วางแผนดำเนินการ  
 13.1 จัดทำแผนการดำเนินงาน 
 13.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ 
 13.3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ/ประชาสัมพันธ์โครงการ 
 13.4 จัดอบรม 
 13.5 สรุป ประเมินและรายงานผล 
14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)  
 อยู่ระหว่างดำเนินการ 
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15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ    อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ 
โครงการยังไม่

สิ้นสุด 

 

     
เชิงคุณภาพ           
     

๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB) 
 
17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

40,000 25,560 - 25,560 - - 
แหล่งงบประมาณ  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค 
 - 
      18.2 แนวทางแก้ไข 
 - 
19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
 บุคลากรมีทักษะ และความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 
21. ผู้รายงาน นางสาวสุมาลี  มุระดา       ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและประสานราชการ 
     โทรศัพท์ 091-7416095              โทรสาร.............-...................E–mail : .............................- 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่  7  เดือน  เมษายน   พ.ศ.  2565 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม  
2. ชื่อโครงการ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี พ.ศ.2565 
3. ห้วงเวลารายงาน     
    ❑ ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 6๔   -   ธ.ค. 6๔     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 6๕   -   มี.ค. 6๕     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 6๕  -   ม.ิย. 6๕     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 6๕   -   ก.ย. 6๕     
    สถานะโครงการ       ยังไม่สิ้นสุดโครงการ            สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวเิคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครือ่งหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง) 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง) 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (โปรดระบุด้วย......................................) 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศาสตร์......ความมั่นคง..........................................................................................................)  
4.6 แผนความม่ันคง (เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและนโยบายที่ ๒ สร้างความเป็นธรรม ความปรองดองและสมานฉันท์ในชาติ) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  ( การสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยประเทศและความสงบสุขประเทศ) 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพ้ืนที่) 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคและความเทา่เทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 

 

แบบฟอร์ม  
สำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 

     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา  ผลผลิตที่ 5 ผูร้ับบริการการศึกษาตามอัธยาศยั 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ได้รับบริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา       ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ผลผลิตที่ 3 ผูไ้ด้รับการส่งเสรมิและพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศกึษานอกระบบ  ผลผลติที ่8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 
    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)  
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕  (ถ้ามี) 
    (โปรดระบุนโยบายข้อ........................................................................................................... ........................) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 
    (โปรดระบุนโยบายข้อ........................................................................................................... ........................) 
7. หลักการและเหตุผล  
 แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 256๕ มุ่งเน้นแนวทางการ
ดำเนินงานต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2563–2565  มีเป้าหมายเพ่ือลด
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ผลกระทบและลดความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากปัญหายาเสพติดในสังคม  โดยการแก้ไขปัญหายาเสพติด
แบบองค์รวมในมิติตั้งแต่  ต้นทาง (ด้านสกัดกั้น ปราบปราม) กลางทาง (ด้ านป้องกัน) และปลายทาง (ด้าน
บำบัดรักษา) ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้แนวคิด “สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด” โดยเน้นขับเคลื่อน
นโยบายในกลุ่มเป้าหมายวัยเสี่ยงสูง อายุ 15 – 24 ปี เป็นลำดับแรกสุด ควบคู่การส่งเสริมให้เกิดการดำเนินการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องในทุกช่วงวัยด้วยมาตรการที่เหมาะสมซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเข้าไป
มีส่วนร่วมสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในประชากรกลุ่มเสี่ยงสูงเพ่ือตัดวงจรการแพร่ระบาดรายใหม่  โดย
ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน  
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ได้บูรณาการร่วมกับศูนย์อำนวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดมหาสารคาม (ศอ.ปสจ.มค.) ในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                
ที่เกิดจากภัยและการใช้ยาเสพติดของนักเรียนในสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 1,2,3,สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม,สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนจังหวัดมหาสารคาม, สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม และสำนักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม  โดยสร้างภูมิคุ้มกันตามบริบทให้แก่
นักเรียน/นักศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษาได้มีองค์ความรู้ และเกิดความเข้าใจเพ่ือสามารถจำแนก
วิเคราะห์ความสำคัญ  รวมถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด  โดยการจัดกิจกรรมหลักและกิจกรรมทางเลือกให้
นักเรียน/นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์  ผ่านโครงการกิจกรรมต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง และใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ได้แจ้งให้หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการได้จัดโครงการและกิจกรรมให้นักเรียน นักศึกษา ครู เยาวชน และประชาชน ได้มีส่วนร่วม   

 ดังนั้น เพ่ือส่งผลให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1,2,3,
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม,สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด
มหาสารคาม, สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคามและสถานศึกษาสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของจังหวัดมหาสารคามเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์และแผนชาติ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม จึงได้จัดทำโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
 

8. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือดำเนินโครงการ กำกับ ติดตามการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดมหาสารคาม 
 2.2 เพ่ือรายงานผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                    
ในสถานศึกษาของหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ  256 ๕ ให้ผู้บังคับบัญชา             
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและเป็นข้อมูลในการวางแผนเพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษาต่อไป 
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9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     9.1 ตัวชีว้ัดเชิงปริมาณ   ระดับความสำเร็จในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
    -ระดับเงิน จำนวน 90 แห่ง  
    -ระดับทอง จำนวน 50 แห่ง 
    -ระดับเพชร จำนวน 10 แห่ง 
 9.2 ตัวชีว้ัดเชิงคุณภาพ  หน่วยงานทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดมหาสารคาม  ดำเนินงาน
ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 256๕  ส่งผล
ให้นักเรียน นักศึกษาในสังกัดได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ หน่วยงานทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดมหาสารคาม  จำนวน  6 
สังกัด ได้แก ่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๑ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม  
     สำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม 
     อาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม 
11. ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 256๔ – 30 กันยายน 256๕ 
12. สถานที่ดำเนินการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม   
13. กิจกรรมทีว่างแผนดำเนินการ  

- กิจกรรมการรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด(NISPA) และการนำเข้า
ข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

- กิจกรรมการตรวจหาสารเสพติดของบุคลากรในสำนักงานทุกคน 
14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)  
 - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีความรู้ความเข้าใจในการนำเข้าข้อมูลในระบบมากยิ่งขึ้นและปฏิบัติได้ถูกต้อง 
 - บุคลากรในสำนักงานปลอดสารเสพติดทุกคน 
 - การให้ความร่วมมือในการดำเนินด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการกับส่วน
ราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้การดำเนินงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด 
15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ      
     
เชิงคุณภาพ      
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
     

๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ ขนาด file เท่ากับ
หรือมากกว่า 2 MB) 

             
 
 
17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

2๑,000 ๙๖๐ ๙๖๐ - - - 
แหล่งงบประมาณ   สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค 
..................................................................................-..................................................................................................  
      18.2 แนวทางแก้ไข 
.................................................................................. -........................................................................... ..................... 
19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 

- กิจกรรมการรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบสารสนเทศยาเสพติด ระบบ (NISPA) และการนำเข้า
ข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

-กิจกรรมการตรวจหาสารเสพติดของบุคลากรในสำนักงานทุกคน 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
 - คร/ูเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ มีความรู้ ความเข้าใจการนำเข้าข้อมูลในระบบและปฏิบัติได้ถูกต้อง 
 - นักเรียน นักศึกษาได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานศึกษาทุกคน 
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21. ผู้รายงาน อรดี วรรณคำ                  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
โทรศัพท์....081-0557971......โทรสาร.................................E–mail : ............................................................... 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ ....๓๑........ เดือน ...มีนาคม.........พ.ศ. ...256๕.......... 

-------------------------------------- 

 

 

ขอความอนุเคราะห์ส่งรายงานฯ ไปที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

ทาง E-mail : report_ed54@hotmail.com  
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ประสานงาน 
 กลุ่มติดตามและประเมินผล สนย.สป. 
 1. นายสรินท์  ศรีสมพันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐1 
 2. นางเจนจิรา  ธัชศฤงคารสกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐๖ 
 3. นางสาววันรวี  จุลเสน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐9 
   รก.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
 4. นางกัญญารัตน์ ลับกิ่ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐3 
 5. นายศุภกิตติ์  ยอดพิจิตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐๗ 
 6. นางสาวปรานี  ลิ้มในเมือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐2 
 7. นางสาวโศภาพิชญ์  ฉัตรนาค นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://gg.gg/nrrg1 

Download แบบรายงานและเอกสารประกอบ 

mailto:report_ed54@hotmail.com%20ภายใน
mailto:report_ed54@hotmail.com%20ภายใน
http://gg.gg/nrrg1
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แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
2. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง
เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  ประจำปี ๒๕๖๕ 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 6๔   -   ธ.ค. 6๔     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 6๕   -   มี.ค. 6๕     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 6๕  -   ม.ิย. 6๕     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 6๕   -   ก.ย. 6๕     
    สถานะโครงการ      ยังไม่สิ้นสุดโครงการ             สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวเิคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครือ่งหมาย √ ในช่อง  ทีม่ีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ )  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์     
     (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 

 (2) ประเด็น  การพัฒนาการเรียนรู้  
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ Y  ประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู้    

 เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มีทักษะที่ 
              จำเป็นของโลกศตวรรษท่ี ๒๑ สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง 
              มีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท 12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน 

         ศตวรรษท่ี ๒๑ 
 เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 120101 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ 
         การเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ ๒๑ สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด 
         ชีวิตดีขึ้น 
 ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 

         ชื่อองค์ประกอบ : V05 สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้     
   ชื่อปัจจัย : F00504 เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
    4.4 แผนปฏิรูปประเทศ 12 ด้านการศึกษา        

4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์) 
4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ นโยบายที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ นโยบายที่ 2 สร้างความเป็นธรรม ความ
ปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ) 
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4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุข้อ ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคน 
               ไทยทุกช่วงวัย) 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบขุ้อ ..ข้อ 7 การเตรียมคนสู่ศตวรรษท่ี 21......) 

4.8 ยุทธศาสตรต์ามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขดีความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

 
     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา  ผลผลิตที่ 5 ผูร้ับบริการการศึกษาตามอัธยาศยั 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลติที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ได้รับบริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา       ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ผลผลิตที่ 3 ผูไ้ด้รับการส่งเสรมิและพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศกึษานอกระบบ  ผลผลติที ่8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 
    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
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    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นทีร่ะดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
 
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ถ้ามี) 
    (โปรดระบนุโยบายข้อ............................................................................. ......................................................) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
    (โปรดระบุนโยบายข้อ......................................................................................................................... ..........) 
 

7. หลักการและเหตุผล  
  กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (พ.ศ. 2561 - 2580) 

ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็นจุดเน้น
ด้านการศึกษา มีการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน การใช้สถานการณ์จริงจากสถานประกอบการ
และชุมชน “ปรับโรงงาน เป็นโรงเรียน” โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกทักษะฝีมือควบคู่กับการฝึกทักษะ
การทำงาน ร่วมกับผู้อ่ืน เพ่ือให้มีสมรรถนะที่เป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการ เพ่ือให้ผู้เรียน
สามารถนำความรู้ และประสบการณ์ไปใช้ได้จริง สามารถประกอบอาชีพได้ตามความถนัดและความสนใจ จากผล
การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ พบว่าคุณภาพด้านการพัฒนาการเรียนรู้ ซึ่งมีเป้าหมายให้วัยเรียน วัยรุ่น มี
ความรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ครบถ้วน การพัฒนา คุณภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะดังกล่าวจึงมีความจำเป็น
จะต้องปรับหลักสูตรให้ทันสมัย พัฒนากระบวนการคิด และทักษะที่จ ำเป็น มีความยืดหยุ่นสอดคล้อง กับ
ความสามารถและความถนัดของผู้เรียนแต่ละคน ตลอดทั้ งสอดคล้องกับสภาพบริบทของแต่ละพ้ืนที่เพ่ือให้ผู้เรียน
สามารถนาความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ มีงานทำ สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการพัฒนาหลักสูตร ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เพ่ือพัฒนาหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีความเชื่อมโยงกั บ
หลักสูตรในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการมีงานทำ 
เพ่ือให้ผู้เรียนที่จบการศึกษาในแต่ละระดับสามารถใช้ความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ตาม
ความถนัดและความสนใจ 
    จากหลักการข้างต้น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามจึงได้พัฒนาหลักสูตร Mahasarakham 
Modern Trade  ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ เป็นนวัตกรรมที่โดดเด่น พลิกวิกฤตเป็นโอกาส ในยุค Covid 19  เน้น
ผู้เรียนในสถานศึกษาที่ร่วมโครงการให้เป็นยูทูปเบอร์   ระดับอาชีวศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยงห้องเรียนอาชีพได้นำรายวิชาที่
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สามารถเชื่อมกับอุดมศึกษาลงสู่กิจกรรมเสริมหลักสูตรของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ถือเป็นการแนะแนวการศึกษาต่อ
เพ่ือเพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ ผู้เรียนที่ได้พัฒนาตามหลักสูตร Mahasarakham Modern Trade จากการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานถือว่าได้ปรับพ้ืนความรู้เพ่ือเตรียมที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับปวช. และ ปวส. ของวิทยาลัยสังกัด
อาชีวศึกษาที่ร่วมโครงการและสามารถเชื่อมต่อระดับอุดมศึกษา สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ร้อยละ ๔๐ จาก 
๔๓ วิชา เทียบโอนได้ ๑๗ วิชา ทุกสถานศึกษาที่ร่วมโครงการได้ลงนามบันทึกข้อตกลง เพ่ือดำเนินการต่อไป 
        สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาหลักสูตร Mahasarakham 
Modern Trade ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ภายใต้โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดทำรูปแบบและการ
พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จังหวัดมหาสารคามเพ่ือความ
ยั่งยืน และมองเห็นเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง จึงได้ดำเนินการขยายผลเพ่ือผู้เรี ยนได้เลือกการศึกษาต่ออย่าง
หลากหลาย และมีทักษะอาชีพและการมีงานทำ ก้าวสู่ยุค Next Normal ได้อย่างมีคุณภาพต่อไป  
 
8. วัตถุประสงค์ 

  1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่มีความเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่อย่างบูรณาการ  
  2. เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานในระดับพื้นที่ร่วมมือกันในการบูรณาการหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษา
อย่างยั่งยืน อันจะนำไปสู่การส่งเสริมการมีอาชีพและการมีงานทำ 
 

9. ตัวช้ีวัดของโครงการ   
     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ   
  จังหวัดมีหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาแบบบูรณาการ 
จำนวน  ๑ หลักสูตร 
     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
  ผู้สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและอาชีวศึกษา มีทางเลือกในการเข้าสู่การศึกษาในระดับที่
สูงขึ้นที่หลากหลาย มีอาชีพ มีงานทำ สอดคล้องกับความต้องการและบริบทในพ้ืนที่ 
 

10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
 สถานศึกษาทุกสังกัด ทุกระดับ จำนวน ๑๒ สถานศึกษา 
 

11. ระยะเวลาดำเนินการ …๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕................................ 
12. สถานที่ดำเนินการ................จังหวัดมหาสารคาม........................................................................... 
13. กิจกรรมทีว่างแผนดำเนินการ งบประมาณที่ได้รับ ๑๒๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
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ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 ประกาศและแต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด กุมภาพันธ์ - - - - 
๒ เลือกสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ 

๑. เชิงคุณภาพโดยใช้สถานศึกษาที่ร่วมโครงการเดิม
จำนวน ๖ สถานศึกษาและเลือกแบบเจาะจง
สถานศึกษาคู่พัฒนาจำนวน ๙ สถานศึกษา 
๒. เชิงปริมาณ สถานศึกษาทุกสถานศึกษาในจังหวัด
มหาสารคาม 
รายชื่อสถานศึกษามีดังนี้ 
๑. กลุ่มเป้าหมายเดิม จำนวน ๖ สถานศึกษา ดังนี้ 
๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
๒. วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม (สอศ.) 
๓. วิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการมหาสารคาม (สอศ.) 
๔. โรงเรียนรุ่งอรุณวิทย์ (สช.) 
๕. โรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) (สพฐ.) 
๖. โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส (สพฐ.) 
๒. กลุ่มเป้าหมายใหม่ จำนวน ๙ สถานศึกษาดังนี้ 
๑. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
๒. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต
มหาสารคาม 
๓. วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม (สอศ.) 
๔. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม (สอศ.) 
๕. วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม (สอศ.) 
๖. กศน.อำเภอเมืองมหาสารคาม 
๗. โรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคม (อบจ.) 
๘. โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา (สช.) 
๙. โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ (สพฐ.) 
๓. กลุ่มเป้าหมายเชิงปริมาณ เปิดโอกาสให้ทุกสถานศึกษาทุก
สังกัดในจังหวัดมหาสารคามเข้ามาร่วมโครงการ 

กุมภาพันธ์ - - - - 

๓ 
ประชุมคณะทำงาน  
(ค่าใช้จ่ายใช้รว่มกับกิจกรรมที่ ๔) 

กุมภาพันธ์ - - - - 

๔ แนะนำ“Mahasarakham Modern Trade ธุรกิจ กุมภาพันธ์ ๑๒,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๑๙,๐๐๐ 
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ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
ค้าปลีกสมัยใหม่ทักษะอาชีพผู้เรียนเมืองตักสิลานคร”  
ภายใต้โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมหลักสูตร
ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ให้กับเครือข่าย , 
ผู้เกี่ยวข้องและกลุ่มเป้าหมาย โดยการประชุม ณ  
ห้องประชุมจำนวน ๒๐ คน และมีการจัดทำคลิปวิดีโอ
สรุปความสำเร็จของงานที่ผ่านมาพร้อมแนะนำการ
ดำเนินโครงการของปี ๒๕๖๕ เพ่ือประชาสัมพันธ์
ความสำเร็จของโครงการ แนะนำโครงการ มีการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ โดยการจัดทำสปอร์ต
ประชาสัมพันธ์ และแจ้งหนังสือราชการทางเว็บไซต์ 
และเฟสบุ๊ค ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
มหาสารคาม และแจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการเป็น
การแนะนำ จูงใจ สร้างความตระหนักให้ผู้เรียนกับ
ทางเลือกท่ีหลากหลายต่อการศึกษาต่อและมีอาชีพ มี
งานทำ การเผยแพร่ใช้วิธีการที่หลากหลายสู่กลุ่ม 
เป้าหมาย 
ประชุมที่ห้องประชุม จำนวน ๒๐ คน  
(ค่าอาหารและค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๒๐ 
คน x ๒๐๐ บาท = ๔,๐๐๐_บาท 
ค่าจัดจ้างทำคลิปวิดีโอ ๑๒,๐๐๐ บาท 

๕ ทบทวน ชี้แจงการดำเนินการตามหลักสูตร 
โดยทำความเข้าใจให้กับผู้รับผิดชอบทุกสถานศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการ (สถานศึกษาเดิม และสถานศึกษาใหม่)
และร่วมหาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรเพื่อส่งต่อผู้เรียน
ทั้งด้านการศึกษาต่อและการมีงานทำ 
(ค่าอาหารและอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๔๑ คน 
x ๓๐๐ บาท = ๑๒,๓๐๐ บาท) 

1 วัน 
มีนาคม 

- ๑๒,๓๐๐ - ๑๒,๓๐๐ 

6 ระดับอุดมศึกษาลงพ้ืนที่สู่รั้วอาชีวศึกษา 
(สอศ. จำนวน ๕ สถานศึกษา,อุดมศึกษา ๓ แห่ง) 

5 วัน 
มีนาคม 

- ๑๐,๒๐๐ ๒,๔๒๐ ๑๒,๖๒๐ 



~ 95 ~ 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
เพ่ือให้อุดมศึกษาร่วมคลี่หลักสูตร รายวิชากับ สอศ. ที่
สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ 
(ค่าเบี้ยเลี้ยง ๑๒ คน x ๑๒๐ บาท x ๕ วัน = ๗,๒๐๐ 
บาท) 
ชดเชยค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ๓,๐๐๐ บาท 

7 อาชีวศึกษาแนะแนวการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สังกดั สอศ. จำนวน ๗ สถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน จำนวน ๗ สถานศึกษา) สอศ. ร่วมพิจารณา
รายวิชากับสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่
สามารถส่งต่อระดับ ปวช. และ ปวส. ได้ 
(ค่าเบี้ยเลี้ยง ๑๒ คน x ๑๒๐ บาท x ๗ วัน = ๑๐,๐๘๐ 
บาท ชดเชยค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ๓,๐๐๐ บาท) 

7 วัน 
มีนาคม 

- ๑๓,๐๘๐ ๒,๐๐๐ ๑๕,๐๘๐ 

8 ต่อยอดพัฒนาหลักสูตรระหว่างอุดมศึกษากับ
อาชีวศึกษาและระหว่างอาชีวศึกษากับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน โดยการ 
๑.นำหลักสูตร Mahasarakham Modern Trade  
มาพัฒนาปรับปรุง 
๒. พัฒนาหลักร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม 
๓. พัฒนาหลักสูตรร่วมกับการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
(ค่าอาหารและค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 
๒๒ คน x ๓๐๐ บาท x ๒ วัน = ๑๓,๒๐๐ บาท 
ชดเชยค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ๑,๐๐๐ บาท 

2 วัน 
เมษายน 

- ๑๔,๒๐๐ ๒,๐๐๐ ๑๖,๒๐๐ 

9 นำหลักสูตรสู่สถานศึกษาท่ีร่วมโครงการ และพัฒนา
ผู้เรียน โดยวิธีการพัฒนาผ่านระบบออนไลน์  
จำนวน ๒ วัน  
(ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน ๑ คน x ๖ ชม. x๑ วัน =
๓,๖๐๐ บาท) ชม.ละ ๖๐๐ บาท 
(ค่าอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม ๒๐ คน x ๑๙๐ 

2 วัน 
เมษายน 

๓,๖๐๐ ๓,๘๐๐ ๒,๐๐๐ ๙,๔๐๐ 
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ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
บาท x ๑ วัน = ๓,๘๐๐ บาท) 

10 นิเทศ กำกับ ติดตามผล (๑ ครั้ง) และนิเทศออนไลน์ 
(ค่าพาหนะ ๑๒ วัน x ๖๐๐ บาท = ๗,๒๐๐ บาท 
ค่าเบี้ยเลี้ยง ๑๒ วัน x ๑๒๐ บาท x ๕ คน = ๗,๒๐๐ 
บาท) 

12 วัน 
พฤษภาคม 

- 
กรกฎาคม 

- ๑๔,๔๐๐ ๑,๐๐๐ ๑๕,๔๐๐ 

๑1 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “แลเขาแลเรา จูงมือน้อง 
ก้าวเดินต่ออย่างอุ่นใจ” Mahasarakham Modern 
Trade ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ทักษะอาชีพผู้เรียน 
เมืองตักสิลานคร , เตรียมความพร้อมในการส่งต่อ
ผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาและมีทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพ พร้อมทั้งยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษา
และผู้เรียนที่ประสบความสำเร็จและมีการทำบันทึก
ข้อตกลง 
(ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๑๐๐ คน x ๑๐๐ บาท = 
๑๐,๐๐๐ บาท 
ค่าตกแต่งสถานที่ = ๒,๐๐๐ บาท 
โล่และเกียรติบัตร = ๑๐,๐๐๐ บาท) 

1 วัน 
สิงหาคม 

- ๑๒,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ 

๑2 

สรุปผล รายงานผลการดำเนินงาน 
เพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยวิธีเผยแพร่ผ่านหลาย
ช่องทาง เช่น คลิปวิดีโอ,สปอร์ตโฆษณา,ออกรายการ
วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือราชการ รูปเล่ม 

 
กันยายน 

 
- - - - 

ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 
๑๕,๖๐๐ ๘๓,๙๘๐ ๒๒,๔๒๐ ๑๒๒,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น 
               

หมายเหตุ :  งบประมาณสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการและกิจกรรมรวมทั้งระยะเวลาการดำเนินงานสามารถปรับเปลี่ยนได้ 
 

14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)  
  เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จึงไม่สะดวก 
ในการดำเนินงาน 
15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่า ผลการดำเนินงาน 
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เปา้หมาย จำนวนเปา้หมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ      
จั งห วั ด มี ห ลั ก สู ต รต่ อ เนื่ อ ง
เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
แบบบู รณ าการ  จำนวน   ๑ 
หลักสูตร 

รอ้ยละ 
100 

๑. กลุ่มเป้าหมายเดิม จำนวน ๖ 
สถานศึกษา ดังนี้ 
๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม 
๒. วิทยาลัยสารพัดช่าง
มหาสารคาม (สอศ.) 
๓. วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ
มหาสารคาม (สอศ.) 
๔. โรงเรียนรุ่งอรุณวิทย์ (สช.) 
๕. โรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆ
วิทยา) (สพฐ.) 
๖. โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส (สพฐ.) 
๒. กลุ่มเป้าหมายใหม่ จำนวน ๙ 
สถานศึกษาดังนี้ 
๑. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
๒. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตมหาสารคาม 
๓. วิทยาลัยอาชีวศึกษา
มหาสารคาม (สอศ.) 
๔. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
มหาสารคาม (สอศ.) 
๕. วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 
(สอศ.) 
๖. กศน.อำเภอเมืองมหาสารคาม 
๗. โรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคม 
(อบจ.) 
๘. โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา (สช.) 
๙. โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 
(สพฐ.) 

การดำเนินงานตามโครงการ

ส่งเสริมเวทีและประชาคม

เพ่ือจัดทำรูปแบบและแนว

ทางการพัฒนา  หลักสูตร

ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษา

และอุดมศึกษาประจำปี

งบประมาณ ๒๕๖๕ 

วันที่ ๒ - ๔ มีนาคม  

๒๕๖๕ หนังสือเลขที่ ศธ 

๐๒๙๗/๔๒๒ ลว. ๑ มี.ค. 

๒๕๖๕  

 

100 

 กลุ่มเปา้หมายเชิงปริมาณ เปิด
โอกาสให้ทุกสถานศึกษาทุกสังกัด

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วม
โครงการส่งเสริมเวทีและ
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ตัวชี้วัด 
ค่า

เปา้หมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเปา้หมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
ในจังหวัดมหาสารคามเข้ามาร่วม
โครงการ 

ประชาคมเพ่ือจัดทำรูปแบบ
และแนวทางการพัฒนา        
หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  
 ประจำปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ (ดังภาพ
ประชาสัมพันธ์ที่แนบมา
พร้อมนี้) 

รอ้ยละ 
100 

๑. กลุ่มเป้าหมายเดิม จำนวน ๖ 
สถานศึกษา ดังนี้ 
๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม 
๒. วิทยาลัยสารพัดช่าง
มหาสารคาม (สอศ.) 
๓. วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ
มหาสารคาม (สอศ.) 
๔. โรงเรียนรุ่งอรุณวิทย์ (สช.) 
๕. โรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆ
วิทยา) (สพฐ.) 
๖. โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส (สพฐ.) 
๒. กลุ่มเป้าหมายใหม่ จำนวน ๙ 
สถานศึกษาดังนี้ 
๑. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
๒. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตมหาสารคาม 
๓. วิทยาลัยอาชีวศึกษา
มหาสารคาม (สอศ.) 
๔. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

ประชุมการดำเนินงานตาม
โครงการส่งเสริมเวทีและ
ประชาคมเพ่ือจัดทำรูปแบบ 
และแนวทางการพัฒนา
หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  
 ประจำปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ วันที่ ๒๒ มีนาคม  

๒๕๖๕ หนังสือเลขที่ ศธ 

๐๒๙๗/๕๐๐ ลว. ๑๐ มี.ค. 

๒๕๖๕  

100 
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ตัวชี้วัด 
ค่า

เปา้หมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเปา้หมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
มหาสารคาม (สอศ.) 
๕. วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 
(สอศ.) 
๖. กศน.อำเภอเมืองมหาสารคาม 
๗. โรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคม 
(อบจ.) 
๘. โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา (สช.) 
๙. โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 
(สพฐ.) 

เชงิคุณภาพ      
ผู้ ส ำ เร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ
ก ารศึ ก ษ าขั้ น พ้ื น ฐ าน แ ล ะ
อาชีวศึกษา มีทางเลือกในการ
เข้าสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
ที่หลากหลาย มีอาชีพ มีงานทำ 
สอดคล้องกับความต้องการและ
บริบทในพื้นท่ี 

รอ้ยละ 
50 

N/A 
 

N/A N/A 
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๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
ขนาด file เทา่กับหรือมากกว่า 2 MB) 
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ประสานหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง 
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17. งบประมาณ 
  

งบประมาณทีไ่ด้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที ่1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

๑๒๒,๐๐๐ 12,517 - 12,517 - - 
 
แหลง่งบประมาณ .............สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ........................................... 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค 
   เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จึงไม่สะดวก 
ในการดำเนินงาน 
      18.2 แนวทางแก้ไข 
  ประชุมผ่านระบบ ZOOM โดยให้คณะทำงานบางส่วนประชุมในห้องเว้นระยะห่าง 
 

19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
  ๑. ประกาศและแต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด 
  ๒. เลือกสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ 
  ๓. ประชุมคณะทำงาน  
  ๔. แนะนำ“Mahasarakham Modern Trade ธุรกิจ ค้าปลีกสมัยใหม่ทักษะอาชีพผู้เรียนเมืองตักสิลา
นคร” ภายใต้โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ให้กับเครือข่าย , ผู้เกี่ยวข้องและกลุ่มเป้าหมาย 
  ๕. ทบทวน ชี้แจงการดำเนินการตามหลักสูตรโดยทำความเข้าใจใหก้ับผู้รับผิดชอบทุกสถานศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ 
  ๖. ระดับอุดมศึกษาลงพื้นที่สู่รั้วอาชีวศึกษา 
  ๗. อาชีวศึกษาแนะแนวการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
 ๑. หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในระดับจังหวัดมีคุณภาพ
สามารถใช้เทียบโอนหน่วยกิตในระดับวิทยาลัยอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๒. ผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษามีทางเลือกท่ีหลากหลายในการศึกษาต่อ หรือสามารถมีอาชีพและมีงานทำ 
  ๓. ผู้ปกครอง และผู้เรียน มองเห็นความสำคัญมาเรียนสายอาชีพเพ่ิมข้ึน 
21. ผู้รายงาน....นางสาวนิตยา  ฮะยงยุทธ...........ตำแหนง่.......ศึกษานิเทศก.์......................................... 
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     โทรศัพท์.......๐๘๗-๖๔๑๒๒๕๗........โทรสาร.........-............E–mail : ....minipooh255@gmail.com......... 
22. วันทีร่ายงาน ณ วันที่ .....๓๐..... เดือน ....มีนาคม...........พ.ศ. .........๒๕๖๕.............. 
 

-------------------------------------- 

ขอความอนุเคราะห์ส่งรายงานฯ ไปที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

ทาง E-mail : report_ed54@hotmail.com  
 

 ผู้ประสาน   ๑. ชื่อ-สกุล  นางอรุณรัตน์  รัตนมนตรี 
                ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์     สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
                โทรศัพท์                             โทรสาร  ............................................. 
                โทรศัพท์เคลื่อนที่  ๐๘๗๔๙๐๘๙๙๙  e-mail : .......................................................  
                ๒. ชื่อ-สกุล  นางสาวนิตยา  ฮะยงยุทธ 
                ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์     สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
               โทรศัพท์เคลื่อนที่  0876412257       โทรสาร  ............................................. 
                โทรศัพท์เคลื่อนที่  ..................................  e-mail : ....................................................... 
 
 

mailto:report_ed54@hotmail.com%20ภายใน
mailto:report_ed54@hotmail.com%20ภายใน

