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คำนำ 
การพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ  

มีคุณ ธรรม จริยธรรม เป็นคนดี  มี วินัย  มีทั กษะความสามารถที่ จะอยู่ ร่ วมกับผู้ อ่ืน ได้อย่ างมีความสุข  
ห่างไกลยาเสพติด สารเสพติด สื่อลามกอนาจาร การพนัน การทะเลาะวิวาท ซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคง  
ในรูปแบบต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและประเทศชาติ 

การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา การเพ่ิมทักษะด้านอาชีพสำหรับนักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจาก 
จบภาคบังคับ การดูแลสุขภาพเพ่ือสร้างเกราะป้องกันโรคด้วยการฉีดวัคซีน ทำให้ชีวิตมีความสุขความปลอดภัย  
มีอนาคตที่ดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสรุปผลการปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ . ๒๕๖๕ 
สามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการขับเคลื่อนงานตามกรอบภาระงาน เสริมสร้างกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ส่งผลให้นักเรียน นักศึกษามีภูมิคุ้มกัน ทักษะชีวิต เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ  
ให้มีความม่ันคงสืบไป 
 

 กลุ่มพัฒนาการศึกษา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
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สารบัญ 
บทที่            หน้า 
 
คำนำ              ก 
สารบัญ              ข 
สรุปผลการดำเนินงาน 
เรื่องท่ี 1 การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.“ภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษา 
            พระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  

  รุ่นที่ 14  ประจำปี  2565”                                                                       1 
เรื่องท่ี 2 การดำเนินงานการคัดเลือกนักเรียนทุนมูลนิธิเปรมติณสูลานนท์จังหวัดนครราชสีมา       

  ประจำปีการศึกษา 2565  ประจำจังหวัดมหาสารคาม                                                  6 
เรื่องท่ี 3 การดำเนินงานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพ่ือเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์     9 
เรื่องท่ี 4 Kick off  สร้างเกาะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม   10 
เรื่องท่ี 5 การดำเนินงานโครงการเพ่ิมทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษา 

  ภาคบังคับ (ชั้น ม.๓) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของจังหวัดมหาสารคาม                           12 
เรื่องท่ี 6 การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามด้านพัฒนาการศึกษา 

  ครั้งที่ 1/2565                                                                                               13 
เรื่องท่ี 7 การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (สูตรฝาสีส้ม) ให้แก่นักเรียน อายุ 5 – 11 ปี จังหวัดมหาสารคาม  14 
เรื่องท่ี 8 การมอบโล่รางวัลแก่เด็กและเยาวชนดีเด่น เนื่องในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565  15 
เรื่องท่ี 9 พิธีมอบหนังสือพระราชทานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม 42    16 
เรื่องท่ี 10 การจัดกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดมหาสารคาม        17 
เรื่องท่ี 11 การขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข    18 
เรื่องท่ี 12 การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน)    20 
เรื่องท่ี 13 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนำเข้าข้อมูลในระบบ NISPA และการนำเข้าข้อมูลทะเบียน 
              กำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕                                      21 
เรื่องท่ี 14 กิจกรรมการตรวจหาสารเสพติดบุคลากรในสังกัด       23 
Best Practices                                                                                                     24 
คณะผู้จัดทำ                                                                                                          26 
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1. ชื่อเรื่อง การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร รุ่นที่ 14 ประจำปี 2565 

วิธีการ/ขั้นตอนในการดำเนินการ  
 การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. “ภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร รุ่นที่ 14  ประจำปีการศึกษา 2565   
 1) ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือรับฟังการชี้แจงกรอบการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน  
ม.ท.ศ. “ภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร รุ่นที่ 14 
ประจำปีการศึกษา2565 ผ่านระบบ Zoom meeting จากสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย   
 2) แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. และประสานงานระดับจังหวัด
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และศึกษาธิการจังหวัดเป็นเลขานุการ 
 3) ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.  คุณสมบัติตามคู่มือการดำเนินงาน
ทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ประจำปีการศึกษา 2565  ให้หน่วยงานทางการศึกษาทราบและประชาสัมพันธ์
และคัดเลือกนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้ารับการคัดเลือกในระดับจังหวัด 
 4) คณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนพระราชทานฯ ออกติดตามข้อมูลนักเรียนเชิงประจักษ์  
ที่บ้านพักนักเรียนเพ่ือรวบรวมข้อมูลประกอบการคัดเลือกนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ในระดับจังหวัด 
 5) ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนพระราชทานฯ เพ่ือพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมเป็นตัวแทนจังหวัดเพ่ือเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกในระดับกลุ่มจังหวัดต่อไป 
 6) จัดทำข้อมูลนักเรียนที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกในระดับจังหวัด เสนอไปยังสำนักงานศึกษาธิการภาค 12 
เพ่ือรับการพิจารณาคัดเลือกในระดับกลุ่มจังหวัดเพ่ือเสนอไปยัง สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการมูลนิธิฯ ก่อนประกาศรายชื่อนักเรียนทุนมูลนิธิฯ ประจำปี 2565 ต่อไป 
ผลการดำเนินงาน 
 1) จังหวัดมหาสารคามแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท .ศ. และ
ประสานงานระดับจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2565 ตามคำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ 917/2564  
 2) มีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกในระดับหน่วยงานทางการศึกษา เพ่ือเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกในระดับ
จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 17 คน 

3) คณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. และประสานงานระดับจังหวัด
มหาสารคาม ประจำปี 2565 พิจารณาคัดเลือกในระดับจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 5  คน    

4) ในระดับกลุ่มจังหวัด ประกอบด้วย 4 จังหวัด (ขอนแก่น  มหาสารคาม  ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ )  
คณะกรรมการฯ ในระดับสำนักงานศึกษาธิการภาค 12 พิจารณาคัดเลือกผู้ผ่านการคัดเลือกในระดับสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 12 จำนวน 8 คน 

5) ดำเนินการเพ่ือให้นักเรียนทุนเข้ารับพระราชทานทุนการศึกษา ณ พระบรมมหาราชวัง กทม. 
ทั้งนี้การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. “ภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร รุ่นที่ 14  ประจำปี  2565  คณะกรรมคัดเลือก คัดสรร 
นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. และประสานงานระดับจังหวัดมหาสารคาม พิจารณาคัดเลือก นักเรียน ที่มีความเหมาะสม 
ผลการคัดเลือกนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ระดับจังหวัดมหาสารคาม เพ่ือเสนอเข้ารับการพิจารณาในระดับ
สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 จังหวัดขอนแก่น  จำนวน 5 คน 
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ประกอบด้วย 
1. นางสาวฐิติชญา  ลุนแดง โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา  

2. นายศุทธวีร์  ยืนสุข  โรงเรียนวาปีปทุม 

3. นางสาวแก้วกานณ์  หล้าจันดี โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 

4. นางสาวชฎาพร  สลีาเพ็ง โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 

5. นางสาวอภิชญา   บัวชิต โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์  
 ผลการคัดเลือก นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2565 ผลปรากฏว่า
จังหวัดมหาสารคาม มีนักเรียนที่ได้รับการพิจารณา ให้รับทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ประจำปีการศึกษา 2565 
จำนวน 2 คน ได้แก่ 
 1. นางสาวฐิติชญา  ลุนแดง โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา  
 2. นายศุทธวีร์  ยืนสุข  โรงเรียนวาปีปทุม 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
 การดำเนินงานโครงการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุน พระราชทาน ม.ท.ศ. ประจำปีงบประมาณ 2565 
ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากภาคีเครือข่ายทั้ง ระดับจังหวัด หน่วยงานทางการศึกษา รวมไปถึงสถานศึกษาในพ้ืนที่
จังหวัดมหาสารคาม ล้วนให้ความสำคัญในภาระกิจการค้นหานักเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดเพ่ือรับ
ทุนการศึกษาพระราชทาน เพื่อเป็นตัวแทนของขังหวัดมหาสารคาม 
         
การวางแผนดำเนินงานในปี ๒๕๖๖ 
  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ได้กำหนดโครงการโครงการส่งเสริมทุนการศึกษาและส่งเสริม
ผู้เรียนให้อยู่ในระบบการศึกษาตลอดชีวิต โดยจัดสรรปีงบประมาณ 2566 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามในกิจกรรมการ
ดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ประจำปี 2566 
 
ภาพประกอบ 

คณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.  ประจำจังหวัดมหาสารคาม  
ร่วมประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ประจำปีการศึกษา 2565 
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คณะกรรมการ คัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 14 ประจำปี 2565 
จังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเชิงประจกัษ์ 3 – 5 เมษายน 2565 
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คณะกรรมการ คัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 14 ประจำปี 2565 
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกฯ นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ระดับจงัหวัดมหาสารคาม  

วันที่ 12 เมษายน 2565 ณ สนง.ศธจ.มหาสารคาม 
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ประชุมคัดเลือกฯ ระดับสนง.ศึกษาธิการภาค 12 วันที่ 25 เมษายน 2565  
ณ สนง.ศึกษาธิการภาค 12 จังหวัดขอนแก่น  
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2. ชื่อเรื่อง การดำเนินงานการคัดเลือกนักเรียนทุนมูลนิธิ เปรม  ติณสูลานนท์  จังหวัดนครราชสีมา  
ประจำปีการศึกษา 2565  ประจำจังหวัดมหาสารคาม  

วิธีการ/ขั้นตอนในการดำเนนิการ  
 การดำเนินงานการคัดเลือกนักเรียนทุนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา  ประจำปีการศึกษา
2565 ประจำจังหวัดมหาสารคาม 
 1) มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา จัดประชุมสามัญประจำปี 2564 และพิจารณาเห็นชอบ
จัดสรรทุนการศึกษาให้กับจังหวัดในพ้ืนที่ภาคตะออกเฉียงเหนือทุกจังหวัด 
 2) แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนทุนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา  ประจำปี
การศึกษา 2565 ประจำจังหวัดมหาสารคาม โดยผู้ว่าราชการเป็นประธาน และศึกษาธิการเป็นเลขานุการ  
 3) ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนักเรียนทุนมูลนิธิเปรม  ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา  ประจำปี
การศึกษา 2565 ประจำจังหวัดมหาสารคาม ให้หน่วยงานทางการศึกษาทราบและประชาสัมพันธ์และคัดเลือก
นักเรียนกลุ่มเป้าหมายเพ่ือเข้ารับการคัดเลือกในระดับจังหวัด 
 4) ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนทุนมูลนิธิฯ เพ่ือพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
เพ่ือให้มูลนิธิฯ พิจารณาต่อไป 
 5) จัดทำข้อมูลนักเรียนที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกในระดับจังหวัด เสนอไปยังมูลนิธิฯ เพ่ือพิจารณามอบ
ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ต่อไป 
 6) ประชาสัมพันธ์การบริจาคเงินเพ่ือสมทบทุนมูลนิธิฯ ไปยังส่วนราชการทั้งภาครัฐ และเอกชนในพ้ืนที่
จังหวัดมหาสารคาม 
ผลการดำเนินงาน 
 1) จังหวัดมหาสารคามมีนักเรียนที่สนใจสมัครรับการคัดเลือกเพ่ือเป็นนักเรียนทุนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ 
ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 165  ราย 
 2) นักเรียนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกในระดับจังหวัดเพ่ือเสนอรายชื่อเพ่ือให้มูลนิธิฯ พิจารณามอบ
ทุนการศึกษา  จำนวน  65 ราย ประกอบด้วย 

 

ลำดับที่ ประเภททุน ระดับ จำนวน/ทุน 
1 ทุนการศึกษารายปี ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
อุดมศึกษา 

5 
20 
20 
2 

2 ทุนการศึกษาแบบต่อเนื่อง มัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
อุดมศึกษา 

5 
5 
5 

3 ทุนส่งเสริมพระพุทธศาสนา เปรียญธรรม(บาลี) 
พระปริยัติธรรม(ม.ต้น) 
พระปริยัติธรรม(ม.ปลาย) 

1 
1 
1 

รวมทั้งสิ้น            65 
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 3) จังหวัดมหาสารคาม ได้รับเงินบริจาคเพ่ือสมทบทุนการดำเนินงานของมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์  
ประจำปี 2564  รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน  30,800  บาท  
การมอบทุนการศึกษา 
                       จำนวนนักเรียนในจังหวัดมหาสารคาม ที่เข้ารับมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์
จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 28 ราย เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 91,000 บาทมีรายละเอียดดังนี้ 
   1. ประเภททุนต่อเนื่อง 
       - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทุนละ 3,000 บาท จำนวน 2 ราย 
       - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุนละ 3,000 บาท จำนวน 5 ราย 
                                   - ระดับอุดมศึกษา ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 4 ราย 
         รวมนักเรียน 11 ราย เป็นจำนวนเงิน 41,000 บาท  
   2. ประเภททุนรายปี  
       - ระดับประถมศึกษา ทุนละ 2,000 บาท จำนวน 5 ราย 
                                   - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทุนละ 3,000 บาท จำนวน 5 ราย 
       - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุนละ 3,000 บาท จำนวน 5 ราย 
       - ระดับอุดมศึกษา ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 2 ราย 
       รวมนักเรียน 17 ราย เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท 
 
ปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินงาน 

การดำเนินงานทุนการศึกษามูลนิธิเปรมฯ นับว่าสำเร็จได้เพราะความตั้งใจ และเอาใจใส่ของบุคคลใน
จังหวัด ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านศึกษาธิการจังหวัด ที่ช่วยประสานความร่วมมือต่างๆ เพ่ือให้ให้ช่วยเหลือ
นักเรียนที่ขาดโอกาส และเป็นบุญอย่างสูงยิ่งสำหรับนักเรียน นักศึกษา พระภิกษุ สามเณร ที่ไม่ผ่านการพิจารณา
คัดเลือกทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี ๒๕๖๔ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๓๖ คน และได้รับ
ความเมตตาสนับสนุนทุนการศึกษาจากพระครูภาวนาชยานุสิฐ (พระอาจารย์สุริยันต์ โฆสปัญโญ) วัดพุทธวนาราม  
(วัดป่าวังน้ำเย็น) ตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๕,๐๐๐ บาท  
เมื่อเทียบกับหลายจังหวัดในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังหาเงินเพ่ือสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนฯ 
ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ได้ 
 
การวางแผนและแนวทางการดำเนินงานประจำปี 2566 

การดำเนินงานทุนการศึกษามูลนิธิเปรมฯ สำนักงานศึกษาธิการกำหนดรูปแบบการดำเนินงานให้เหมือนกับ 
ปีงบประมาณ 2565 แต่ทั้งนี้ อาจมีการปรับตามสถานการณ์จริงที่ทางมูลนิธิฯ เจ้าของโครงการซึ่งอยู่ในช่วง  
อาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายตามความเหมาะสม 
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ภาพประกอบ 
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา มูลนิธิเปรม  ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา 

ประจำปี 2564 
 
 
  
 

  
 

 
 
 
  
 
  
 
 
 
 

พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ณ วัดป่าวังน้ำเย็น จังหวัดมหาสารคาม 
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3. ชื่อเรื่อง การดำเนินงานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์  
วิธีการ /ขั้นตอนในการดำเนนิการ  
 การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพ่ือเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
 1) แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพ่ือเยาวชนในพระบรม
ราชินูปถัมภ์  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และประธานแม่บ้านมหาดไทยร่วมเป็นกรรมการ โดยมอบ
ศึกษาธิการจังหวัดเป็นเลขานุการ 
 2) ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพ่ือเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์
ให้หน่วยงานทางการศึกษาทราบ และประชาสัมพันธ์และคัดเลือกนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเพ่ือเข้ารับการคัดเลือก  
ในระดับจังหวัด 
 3) ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่ เยี่ยมบ้านนักเรียนทุนมูลนิธิฯ  
 4) ติดตามข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนทุนมูลนิธิฯ เพ่ือรายงานผลการเรียนให้มูลนิธิฯ ทราบทุกปี
การศึกษา 
 5) ดำเนินการเพ่ือมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทุนมูลนิธิฯ 
ผลการดำเนินงาน 
 1) เยาวชนในจังหวัดมหาสารคาม ได้รับการพิจารณาให้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2564 จำนวน 19 ทุน 
 2) ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนเพ่ือให้กำลังใจและมอบสิ่งของจากเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม 
 3) ติดตามข้อมูลรายงานผลการเรียนด้วย เอกสารน้อมเกล้า 2.1 และ เอกสารน้อมเกล้า 2.2 ให้มูลนิธิฯ
ทราบทุกราย 

ภาพประกอบ 
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ปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินงาน 
ปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินงานทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา 
และจังหวัดมหาสารคาม ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม ล้วนให้การ
สนับสนุนและร่วมลงพ้ืนที่ตลอด ทำให้เกิดความสำเร็จในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี 
 
การวางแผนและแนวทางการดำเนินงานประจำปี 2566 

เนื่องจากทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เป็นทุนการศึกษาต่อเนื่อง สำนักงานศึกษาธิการได้รวบรวมข้อมูล
นักเรียนทุนเพื่อติดตามผลการเรียน และสนับสนุนทุนการศึกษาตามกำหนดการที่ทางมูลนิธิฯ กำหนดต่อไป  

 

4. ชื่อเรื่อง :  “Kick off  สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม” 

วิธีการ/ขั้นตอนในการดำเนนิการ :  
               2.1 ดำเนินการสำรวจและเตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้แก่นักเรียน อายุ 12 – 18 ปี 
      2.2 จัดทำแบบฟอร์ม แบบสำรวจและแบบสรุปการฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียน อายุ 12 – 18 ปี 
และตารางรายชื่อกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการรับวัคซีน เพ่ือเตรียมความพร้อมข้อมูลรองรับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์นักเรียน     
ในเดือนตุลาคม 2564 
      2.3 รวบรวมผลการสำรวจนักเรียนที่ประสงค์ฉีดจากทุกสังกัดตามความประสงค์ฉีดวัคซีนของนักเรียน 
      2.4 สรุปข้อมูลจากหน่วยงานทางการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องทุกสังกัด  
      ๒.๕ จัดส่งข้อมูล white list แยกรายอำเภอ ส่งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามดำเนินการ 
      2.6 ประสานโรงพยาบาล 13 อำเภอ นัดตารางฉีดนำเรียนตามจำนวนที่ประสงค์ 
      2.7 สรุปผลการฉีดวัคซีนให้ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามทราบ 

ผลการดำเนินงาน 
นักเรียนอายุ 12-18 ปี ของจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 65 ,561 คน ฉีดวัคซีนแล้ว 62,637 คน คิด

เป็นร้อยละ 95.54 มีภูมิคุ้มกันช่วยกระตุ้นร่างกายให้สร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัส และสามารถลดอัตราการเสียชีวิต 
ประสิทธิผลของวัคซีนสามารถช่วยลดความรุนแรงหากติดเชื้อ โอกาสป่วยเป็นโรคน้อยลง        ช่วยลดการแพร่
ระบาดของเชื้อได้ และสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เป็นการเพ่ิมภูมิคุ้มกันให้กับสังคม 

 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
 หน่วยงานทางการศึกษาให้ความร่วมมือในการสำรวจและให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน
เข้ารับการฉีดวัคซีนฯ ได้ตามเป้าหมายของจังหวัดมหาสารคาม 
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ภาพประกอบ :  “Kick off”  วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
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5. ชื่อเรื่อง : การดำเนินงานโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ       
 (ชั้น ม.๓) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของจังหวัดมหาสารคาม 

วิธีการ/ขั้นตอนในการดำเนนิการ :  
          2 .1  เข้ าร่ วมประชุ มชี้ แจงโครงการเพ่ิ มทั กษะอาชี พฯ เมื่ อวั นจั นทร์ ที่  11 ตุ ลาคม 2564 
 เวลา 09.00 – 12.00น. ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม  ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล 
 (Video Conference) โดยมี นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในครั้งนี้ 
               2.2 เข้าประชุมชี้แจงโครงการเพ่ิมทักษะอาชีพฯ การสำรวจนักเรียนกลุ่มเป้าหมายของสังกัดต่างๆ  
ผ่านระบบ Zoom เมื่อวันที่  8 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ  ห้องประชุมสำนักงานจัดหางาน  
จังหวัดมหาสารคาม  
      2.3 ดำเนินงานตามแผนปฏิทินในส่วนภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
      2.4 ดำเนินการสำรวจและขอความร่วมมือให้ครูผู้รับผิดชอบหรือครูแนะแนว โรงเรียน สังกัด สพฐ.
และสังกัด อปท. สำรวจความประสงค์ของนักเรียนและดำเนินการกรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (ชั้น ม.๓)        
ทุกคน ตามแบบฯ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามกลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ ภายในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕  
      ๒.๕ ผู้รับผิดชอบสรุปรวบรวมข้อมูลในระบบฯ สรุปผลการสำรวจและจำแนกนักเรียน ระดับจังหวัด 
(แบบ ง.) และแบบสรุปบัญชีรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมฝึกทักษะด้านอาชีพฯ ให้กับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน
มหาสารคาม  
ผลการดำเนินงาน : ได้ข้อมูลจำนวนนักเรียน ชั้น ม.3 ที่สมัครใจและเลือกสาขาอาชีพที่ต้องการฝึกประสบการณ์
ตามสาขาอาชีพตามความถนัดและสรุปเป็นภาพรวมของจังหวัด เสนอต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ต่อไป 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ : การประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับความร่วมมือในทุกๆด้าน 
ภาพประกอบ : 
  
  
  

 
 
เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการเพ่ิมทักษะอาชีพฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.         
ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) 
 
 
  
   
 
 
 
เข้าประชุมชี้แจงโครงการเพ่ิมทักษะอาชีพฯ การสำรวจนักเรียนกลุ่มเป้าหมายของสังกัดต่างๆ  ผ่านระบบ Zoom 
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม  
 

http://gg.gg/n6mwf%20และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง%20ตามกลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ
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6. ชื่อเรื่อง : การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามด้านพัฒนาการศึกษาครั้งท่ี 1/2565 

วิธีการ /ขั้นตอนในการดำเนนิการ :  
      2.1 ศึกษากฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 

2.2 แจ้งหนังสือราชการไปยังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกแห่งในจังหวัด เพ่ือให้ส่งระเบียบวาระการ
ประชุมที่เก่ียวข้อง 

2.3 รวบรวมระเบียบวาระการประชุมตามที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้จัดส่งมา หากเป็นประเด็นที่เสนอ  
2.4 จัดทำบันทึกเสนอศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือพิจารณาบรรจุระเบียบวาระการประชุมฯ 
2.5ประสานไปยังประธานคณะอนุกรรมการด้านพัฒนาการศึกษาเพ่ือนัดวันประชุมพร้อมทั้งบันทึกเสนอ 

ขออนุญาตจัดประชุม 
2.6 ดำเนินการยืมเงินราชการและขอใช้ห้องประชุม จัดหาอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม  จัดเตรียม

อุปกรณ์และโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องใช้ในวันประชุม 
2.7 จัดทำรูปเล่มระเบียบวาระการประชุม เพ่ือให้ผู้ช่วยเลขานุการตรวจสอบความถูกต้องและเสนอ  

ต่อประธานอนุกรรมการพัฒนาการศึกษา รวมถึงศึกษาธิการจังหวัด 
2.8 ในวันประชุม จดบันทึกมติที่ประชุม และอำนวยความสะดวกในการประชุม 
2.9 จัดทำรายงานการประชุม เสนอต่อผู้ช่วยเลขานุการและศึกษาธิการจังหวัดลงนามรวมถึงการจัดทำ

รูปเล่มรายงานการประชุมผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
2.10 จัดทำรายงานการประชุม เสนอต่อผู้ช่วยเลขานุการและศึกษาธิการจังหวัดลงนาม 

 ผลการดำเนินงาน 

 ค ณ ะอ นุ ก ร รม ก ารศึ ก ษ าธิ ก า รจั งห วั ด ม ห าส ารค าม ด้ าน พั ฒ น าก ารศึ ก ษ า  ได้ พิ จ า รณ า 
ให้ความเห็นชอบการรวมสถานศึกษาขั้น พ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน  
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2550 ที่เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์  และแนวปฏิบัติที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
ความเข้าใจในเป้าหมายที่ชัดเจน รวมถึงวิสัยทัศน์การทำงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามด้านพัฒนาการศึกษาครั้งท่ี 1/2565 

 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชุมเสมาตักสิลา 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
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7. ชื่อเรื่อง : การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (สูตรฝาสีส้ม) ให้แก่นักเรียน อายุ 5 – 11 ป ีจังหวัดมหาสารคาม 

วิธีการ /ขั้นตอนในการดำเนนิการ :  
               2.1 เตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (ฝาสีส้ม) ให้แก่นักเรียน อายุ 5 – 11 ปี 
      2.2 จัดทำแบบฟอร์มแบบสำรวจ และแบบสรุปการฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียน อายุ 5 – 11 ปี    
และตารางรายชื่อกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการรับวัคซีน เพ่ือเตรียมความพร้อมข้อมูลรองรับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์นักเรียน     
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 
      2.3 รวบรวมผลการสำรวจนักเรียนที่ประสงค์ฉีดจากทุกสังกัดตามความประสงค์ฉีดวัคซีนของนักเรียน 
      2.4 สรุปข้อมูลจากหน่วยงานทางการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องทุกสังกัด  
      ๒.๕ จัดส่งข้อมูล white list แยกรายอำเภอ ส่งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามดำเนินการ 
      2.6 ประสานโรงพยาบาล 13 อำเภอ นัดตารางฉีดและนำเรียนตามจำนวนที่ประสงค์ 
      2.7 สรุปผลการฉีดวัคซีนนักเรียนอายุ 5 -11 ปี จังหวัดมหาสารคาม ให้ศึกษาธิการจังหวัด
มหาสารคามทราบ 

ผลการดำเนินงาน 
นักเรียนอายุ 5-11 ปี ของจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 67,402 คน ฉีดวัคซีนแล้ว 21,551 คน คิดเป็น

ร้อยละ 63.55  มีภูมิคุ้มกันช่วยกระตุ้นร่างกายให้สร้า งภูมิคุ้ มกันต่อเชื้อไวรัส  และสามารถลดอัตรา 
การเสียชีวิต ประสิทธิผลของวัคซีนสามารถช่วยลดความรุนแรงหากติดเชื้อ โอกาสป่วยเป็นโรคน้อยลง  ช่วยลดการ
แพร่ระบาดของเชื้อได ้และสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เป็นการเพ่ิมภูมิคุ้มกันให้กับสังคม 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
หน่วยงานทางการศึกษาให้ความร่วมมือในการสำรวจและให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน

เข้ารับการฉีดวัคซีนฯ ได้ตามเป้าหมายของจังหวัดมหาสารคาม 

ภาพประกอบ :   
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8. ชื่อเรื่อง : การมอบโล่รางวัลแก่เด็กและเยาวชนดีเด่น เนื่องในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 

วิธีการ/ขั้นตอนในการดำเนนิการ :  
     2.1 แจ้งหน่วยงานต้นสังกัดของนักเรียนที่ได้รับมอบโล่ฯ ตามบัญชีรายชื่อ เพ่ือเข้ารับโล่รางวัลเด็กและ 

เยาวชนดีเด่น เนื่องในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ในวันที่  13 มกราคม 2565 เวลา 15.00 น. 
ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม  
     2.2 จัดเตรียมสถานที่จัดกิจกรรม และเตรียมโล่รางวัลแก่เด็กและเยาวชนดีเด่น  
     2.3 ประสานโรงเรียนที่เก่ียวข้องตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรม 
     2.4 ดำเนินการมอบโล่ฯ ในวันดังกล่าว 
     2.5 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานฯ (ได้แนบไฟล์ภาพถ่าย จำนวน 5 รูป) 

ผลการดำเนินงาน 

เพ่ื อส่ งเสริ มและสนั บสนุ น ให้ เด็ กและเยาวชน ได้ กระทำความดี  เป็ นแบบอย่ างที่ ดี ให้ แก่ เด็ ก 
และเยาวชนในอนาคต ทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ตระหนักถึงบทบาทสำคัญ ตลอดจนปลูกฝังให้มีส่วนร่วมในสังคม                
มีความสามัคคี เป็นกำลังสำคัญของชาติ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - 2019  
และเพ่ือความปลอดภัยของเด็กและเยาวชน กระทรวงศึกษาธิการ จึงพิจารณาให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
มหาสารคาม เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการในการมอบโล่ให้กับเด็กและเยาวชนที่ได้รับรางวัล ซึ่งจังหวัดมหาสารคาม 
มีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น จำนวน 9 คน 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
การได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน/สถานศึกษา ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดมหาสารคาม 
ภาพประกอบ : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“การมอบโล่รางวัลแก่เด็กและเยาวชนดีเด่น เนื่องในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565” 
เมื่อวันที ่13 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
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9. ชื่อเรื่อง  พิธีมอบหนังสือพระราชทานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม 42 

วิธีการ /ขั้นตอนในการดำเนินการ 
       1. จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ดำเนินการจัดพิธีมอบ
หนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม 42 
      2. กำหนดจัดพิธีมอบหนังสือพระราชทานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม 42 
       3. ขออนุมัติงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จาก สนง.ศธจ.มค. 
      4.  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ  
          5.  แจ้งหน่วยงานทางการศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง/ขอความอนุเคราะห์ขอใช้สถานที่ในการจัดกิจกรรม 
          6.  ดำเนินการจัดกิจกรรมภายในเวลาที่กำหนด 
          7.  รายผลการดำเนินงานการจัดพิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวขนฯ เล่ม 42   
ให้จังหวัดมหาสารคามทราบ 

ผลการดำเนินงาน 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ได้ดำเนินการจัดพิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชนฯ เล่ม 42 ในวันที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดขุนพรหมดำริ 
บ้านอุปราช ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานพิธี 
และจัดนิทรรศการเพ่ือร่วมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช และมีโรงเรียนที่ได้รับพระทานหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ  จำนวน 150 โรงเรียน 

 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

 การให้ความร่วมมือของบุคลากรในสังกัดและสถานศึกษาที่ได้ รับพระราชทานหนังสือสารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชนฯ จำนวน 150 โรงเรียน ในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 

ภาพประกอบ 
 

 

 

 

 

 

พิธีมอบหนั งสือพระราชทาน สารานุ กรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม 42 ในวันที่  13 ธันวาคม 2564  
เวลา 10.00 น. ณ  ศาลาปฏิบัติธรรม วัดขุนพรหมดำริ  บ้านอุปราช ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง  
จังหวัดมหาสารคาม โดยผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานในพิธี 
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10. ชื่อเรื่อง : การจัดกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดมหาสารคาม 

วิธีการ /ขั้นตอนในการดำเนนิการ :  
         2.1 ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้แจ้งให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม       
จัดกิจกรรมรณรงค์ในสถานศึกษาให้มีความปลอดภัยโดยเฉพาะทางข้ามบริเวณโรงเรียน     
               2.2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม แจ้งหน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์
สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการข้ามถนนที่ปลอดภัยให้กับนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทราบ และสร้างความตระหนัก
ผ่านกิจกรรมรณรงค์ทั้งในรูปแบบการจัดทำสื่อสร้างสรรค์และรูปแบบสื่อออนไลน์ 
      2.3 แจ้งสถานศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม จัดกิจกรรมรณรงค์ในสถานศึกษาให้มีความปลอดภัย 
โดยเฉพาะทางข้ามบริเวณโรงเรียน พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลและภาพถ่ายรายงานมายังสำนักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดมหาสารคามทราบ 
      2.4 รายงานกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดมหาสารคามให้ศูนย์อำนวยการ         
ความปลอดภัยทางถนนทราบ  
 

ผลการดำเนินงาน  
สถานศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ ในสถานศึกษาให้มีความปลอดภัย

โดยเฉพาะทางข้ามบริเวณโรงเรียน ทำให้นักเรียนมีความปลอดภัยในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
 
ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

การให้ความร่วมมือของสถานศึกษาในสังกัด ในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
ภาพประกอบ :  
                 แก้ไขเครื่องหมายจราจร สัญญาณไฟและป้ายเตือนให้มีความชัดเจนบริเวณทางข้าม ทางร่วม 
ทางแยก และจุดคับขันต่างๆ  
 
 
 
 

 

 

ติดตั้งป้ายจราจร บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านโพนงาม 
 

 

 

 

 
๑๑. ชื่อเรื่อง : การขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
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๑๑. ชื่อเรื่อง : การขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

      วิธีการ / ขั้นตอนในการดำเนินการ :  
 ๑. วิเคราะห์ข้อมูล วางแผนงาน/โครงการ 
 ๒. บันทึกเสนอขออนุมัติดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ  
 ๓. ประสานหน่วยงานทางการศึกษาเพ่ือแจ้งสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายในสังกัดเข้ารับการอบรม 
 ๔. ประสานวิทยากร/สถานที่เพ่ือจัดอบรม 
 ๕. ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ 
 ๖. สรุปรายงานผลการดำเนินงานให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบ  

       ผลการดำเนินงาน 
           สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ส่งครู/อาจารย์ หรือบุคลากรทางการศึกษา
ผู้รับผิดชอบเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข และการจัดทำผลงานระดับเงิน ระดับทอง ระดับเพชร และรักษามาตรฐานระดับเพชรปีที่ ๑ -๓  
ตามคู่มือการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน
ทั้งสิ้น ๑๒๐ คน (เกินเป้าหมายที่กำหนด) และโครงการอบรมฯ ดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่  ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕      
ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม  

      ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  
 ๑. การประสานงานผ่านทุกช่องทางเพ่ือความรวดเร็ว การให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา การสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับการใช้คู่มือการปฏิบัติงานโครงการฯ หากสถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุขประเภทดีเด่น ทุกระดับ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ จะได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ
ระดับชาติ ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบโครงการ สามารถนำรางวัลดังกล่าวไปประกอบเกี่ยวกับวิชาชีพ  
ได้เป็นอย่างด ี
 ๒. บุคลากรในกลุ่มพัฒนาการศึกษา มีความเข้าใจภาระงาน ให้ความร่วมมือสามัคคีกันเพ่ือให้การดำเนิน
กิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์จนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  

      การวางแผนดำเนินงานในปี ๒๕๖๖ 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม กำหนดเป้าหมายสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัด
มหาสารคาม จะขอรับการประเมินผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข       
ทุกระดับ รวมทั้งสิ้น ๒๐๐ แห่ง  
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      ภาพประกอบและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
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1๒. ชื่อเรื่อง : การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) 

      วิธีการ / ขั้นตอนในการดำเนินการ 
         1. บันทึกเสนอขออนุมัติดำเนินงานแผนงาน/โครงการ 

  ๒. แจ้งเวียนบุคลากรในสังกัดทราบเพื่อร่วมกิจกรรมตามกำหนด 
  ๓. ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ 
  ๔. สรุปรายงานผลการดำเนินงานให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องทราบ 

       ผลการดำเนินงาน 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อด้าน    
ยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
มหาสารคาม ในวันดังกล่าวบุคลากรทุกคนใส่เสื้อสีขาว มีการอ่านสารวันต่อต้ านยาเสพติดโลกและแสดงสัญลักษณ์
การต่อต้านยาเสพติดด้วย  
       ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
 การให้ความร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวของบุคลากรในสังกัดและความพร้อมเพรียง จึงบังเกิดผลแห่งความสำเร็จ 
การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 

      ภาพประกอบและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
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1๓. ชื่อเรื่อง : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนำเข้าข้อมูลในระบบ NISPA และการนำเข้าข้อมูลทะเบียน 
                  กำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

      วิธีการ / ขั้นตอนในการดำเนินการ 
         1. บันทึกเสนอขออนุมัติดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
 ๒. ประสานหน่วยงานทางการศึกษาเพ่ือแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระบบเข้ารับการอบรม 
 ๓. ประสานวิทยากร/สถานที่เพ่ือจัดอบรม 
 ๔. ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ 
 ๕. สรุปรายงานผลการดำเนินงานให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบ  
 
       ผลการดำเนินงาน 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนำเข้าข้อมูลในระบบ 
NISPA และการนำเข้าข้อมูลทะเบียนกำลังพลผู้ปฏิบัติ งานด้านยาเสพติด ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ กลุ่มเป้าหมายได้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระบบของหน่วยงานทางการศึกษา  
ทุกแห่ง ทุกสังกัด ครู/อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีวศึกษา จำนวน ๙ แห่ง, มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, โรงเรียนสาธิต รวมทั้งสิ้น ๓๕ คน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม  
 
      ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
 หน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดจังหวัดมหาสารคาม ให้ความสำคัญเกี่ยวกับงานระบบและงานข้อมูล
สารสนเทศ ประกอบกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานระบบของหน่วยงานมีการโยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงงานบ่อยทำให้
การดำเนินงานเรื่องดังกล่าวล่าช้าหรือไม่สามารถดำเนินการต่อได้ ดังนั้นสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
จึงกำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนำเข้าข้อมูลในระบบ NISPA และการนำเข้าข้อมูลทะเบียนกำลังพล
ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หน่วยงานทางการศึกษาทุกแห่งทุกสังกัดเข้าร่วมโครงการ
ครบ ๑๐๐% บางแห่งส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการเกินจำนวนเป้าหมายที่กำหนด 
         
      การวางแผนดำเนินงานในปี ๒๕๖๖ 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามได้ขอความร่วมมือไปยังสำนักงาน ป.ป.ส.ภาค ๔ จังหวัดขอนแก่น 
ปรับปรุงฐานข้อมูลนักเรียนที่เป็นปัจจุบันเพ่ือนำเข้าข้อมูลในระบบ NISPA ปีการศึกษา ๒๕๖๖ หากสำนักงาน 
ป.ป.ส.ภาค ๔ ปรับปรุงฐานข้อมูลแล้ว จะทำให้ผลการนำเข้าข้อมูลในระบบภาพรวมของจังหวัดมหาสารคาม 
ปรากฏหลักฐานร้อยละ ๑๐๐  
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ภาพประกอบและการประชาสัมพันธ์ 
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1๔. ชื่อเรื่อง : กิจกรรมการตรวจหาสารเสพติดบุคลากรในสังกัด 

      วิธีการ / ขั้นตอนในการดำเนินการ 
         1. บันทึกเสนอขออนุมัติดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 

  ๒. แจ้งเวียนบุคลากรในสังกัดทราบเพื่อร่วมกิจกรรมตามกำหนด 
  ๓. ประสานศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดมหาสารคาม 
  ๔. ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ 
  ๔. สรุปรายงานผลการดำเนินงานให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องทราบ 

 
       ผลการดำเนินงาน 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม กำหนดจัดกิจกรรมตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะบุคลากรใน
สังกัด จำนวน ๕๒ คน เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ ณ บริเวณชั้น ๒ อาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
มหาสารคาม ผลปรากฏว่าไม่พบสารเสพติดแต่อย่างใดและรายงานผลการดำเนินงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว 
       
       ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
 นำโดยนายสมพร แปไธสง ศึ กษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากรทุกคนในสังกัด 
ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เพ่ือสนองนโยบาย “สำนักงานปลอดภัย ห่างไกลสารเสพติด” ผลปรากฏว่าไม่พบสารเสพติด 
ในร่างกายแต่อย่างใด  
        
        การวางแผนดำเนินงานในปี ๒๕๖๖ 
  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ได้กำหนดโครงการดังกล่าวเพ่ือสนองนโยบาย “สำนักงาน
ปลอดภัย ห่างไกลสารเสพติด” ให้ครบ ๓ ปีต่อเนื่อง เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของศูนย์อำนวยการป้องกัน 
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดมหาสารคามด้วย  

       ภาพประกอบ 
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Best Practice: โครงการมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 โครงการมูลนิธิ เปรม ติณสุลานนท์  จังหวัดนครราชสีมา เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม 
และสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา พระภิกษุ สามเณร ที่เรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อยแต่ขาดแคลน 
ทุนทรัพย์บุตรข้าราชการทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครองที่ได้รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพ พิการ หรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติ
หน้าที่ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  
 มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา แยกประเภททุนการศึกษา ดังนี้ 
  1. ทุนการศึกษาต่อเนื่อง พิจารณามอบให้ผู้รับทุนครั้งเดียว และเริ่มรับทุนตั้งแต่ปีการศึกษาแรก 
ที่ได้รับการพิจารณาจนจบการศึกษาระดับสูงสุดถึงปริญญาตรี จำนวน ๒ ประเภท 
                     ๑ .๑ ทุนการศึกษาต่อเนื่ องทั่ วไป ให้อยู่ ในดุลยพินิจของคณะกรรมการมูลนิธิ เปรม ติณสูลานนท์   
จังหวัดนครราชสีมา  
  ๑.๒ ทุนการศึกษาบุตรข้าราชการทหาร ตำรวจ และข้าราชการฝ่ายปกครองที่ได้รับบาดเจ็บ 
ทุพพลภาพ พิการ หรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ 

      2. ทุนการศึกษารายปีทั่วไป พิจารณาตามความเหมาะสมเป็นรายปี 
       ๓. จำนวนเงินทุนการศึกษา แบ่งเป็น 3 ระดับ 

3.1 ระดับประถมศึกษา ทุนละ 2,000 บาท 
                     3.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุนละ 3,000 บาท 
  3.3 ระดับอุดมศึกษา ทุนละ 5,000 บาท 
          ๔. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม กำหนดจัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์
ประจำปี 2564 ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ศาลาสมเด็จพุทธฒาจารย์ (สนิท ชวนปญโญ)
วัดพุทธวนาราม (วัดป่าวังน้ำเย็น) ตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
 
ผลการดำเนินงาน 
                 ๑. นักเรียน นักศึกษา พระภิกษุ สามเณร ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ 
ประจำปี ๒๕๖๔ จังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๖๔ ทุน โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามได้จัดส่งรายชื่อ
นักเรียนฯ ไปยังมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือพิจารณาคัดเลือกอีกครั้งหนึ่ง ผลปรากฏว่านักเรียน 
นักศึกษา พระภิกษุ สามเณร ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษาของมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จำนวน ๒๘ คน   
ไม่ผ่านการคัดเลือก จำนวน ๓๖ คน  
             ๒. นักเรียน นักศึกษา พระภิกษุ สามเณร จังหวัดมหาสารคาม ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกและเข้ารับมอบ
ทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 28 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 91,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้ 
  ๒.1 ประเภททุนต่อเนื่อง  จำนวน ๑๑ คน 
   - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทุนละ 3,000 บาท จำนวน 2 คน 
   - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุนละ 3,000 บาท จำนวน 5 คน 
                               - ระดับอุดมศึกษา ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 4 คน 
  ๒.2 ประเภททุนรายปี จำนวน ๑๗ คน 
   - ระดับประถมศึกษา ทุนละ 2,000 บาท จำนวน 5 คน 
                               - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทุนละ 3,000 บาท จำนวน 5 คน 
   - ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุนละ 3,000 บาท จำนวน 5 คน 
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   - ระดับอุดมศึกษา ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 2 คน 
       ๓. นักเรียน นักศึกษา พระภิกษุ สามเณร ที่ ไม่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษามูลนิธิ เปรม ติณสูลานนท์   
ประจำปี ๒๕๖๔ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๓๖ คน และได้รับความเมตตาสนับสนุนทุนการศึกษาจากพระครูภาวนา
ชยานุสิฐ (พระอาจารย์สุริยันต์ โฆสปัญโญ) วัดพุทธวนาราม (วัดป่าวังน้ำเย็น)  ตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองมหาสารคาม  
จังหวัดมหาสารคาม  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๕,๐๐๐ บาท มีรายละเอียดดังนี้ 
  ๓.๑ ประเภททุนรายปี  จำนวน ๓๐ คน 
                               - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทุนละ 3,000 บาท จำนวน ๑5 คน 
               - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๕ คน 
  ๓.๒ ประเภททุนต่อเนื่อง  จำนวน ๖ คน 
   - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท จำนวน ๓ คน 
   - ทุนส่งเสริมพระพุทธศาสนา ทุนละ ๒,๐๐๐ บาท จำนวน ๓ รูป  

สิ่งท่ีเกินความคาดหวัง 
 นับว่าเป็นบุญอย่างสูงยิ่งสำหรับนักเรียน นักศึกษา พระภิกษุ สามเณร ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก
ทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี ๒๕๖๔ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๓๖ คน และได้รับความเมตตา
สนับสนุนทุนการศึกษาจากพระครูภาวนาชยานุสิฐ (พระอาจารย์สุริยันต์ โฆสปัญโญ) วัดพุทธวนาราม (วัดป่าวังน้ำเย็น) 
ตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๕ ,๐๐๐ บาท เมื่อเทียบกับหลาย
จังหวัดในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังหาเงินเพ่ือสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนฯ ที่ไม่ผ่านการ
พิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ได้ 

ภาพประกอบ/การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
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คณะผู้จัดทำ 
สรุปผลการดำเนินกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ที่ปรึกษา 

     นายสมพร แปไธสง  ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
     นายสุวัฒนพงษ์ ร่มศรี  รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
     นางพุทธารัตน์ ทะสา  รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
 
คณะผู้จัดทำ 

     นางพุทธารัตน์ ทะสา  รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม  ประธานคณะทำงาน 
     นางอรดี วรรณคำ  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา  รองประธานคณะทำงาน 
     นายกริณทร์ สิมลิลาด  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  คณะทำงาน 
     นางชลดา พิมพิบาล  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  คณะทำงาน 
     นางสาววิไลพร ขันตี  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  คณะทำงาน 
     นายวชัรเกียรติ เพ็ญสวัสดิ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  คณะทำงานและเลขานุการ 
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