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บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม ได้ดำเนินงำนด้ำนกำรดูแลสนับสนุนกำร
จัดกำรศึกษำในสังกัด โดยมีสถำนศึกษำ จำนวน 35 แห่ง ในปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ได้มีกำรวำงแผนพัฒนำ
ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ เพื่อให้ครอบคลุ มและตรงควำมต้องกำรของสถำนศึกษำและสอดคล้ องเป็นไปตำม
นโยบำยของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ทั้งนี้ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
มหำสำรคำม จึงจัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำนประจำปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูล
ผลกำรดำเนินงำนกำรจัดกำรศึกษำและเพื่อเผยแพร่ผลกำรดำเนินงำนด้ำนกำรสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม
โดยสรุปผลกำรดำเนินงำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
1. ผลกำรปฏิบัติรำชกำร มีผลกำรดำเนินงำนแต่ละรำยกำรดังนี้
1.1 ผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำตำมตัวชี้วัดและแผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ของสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม คะแนนเฉลี่ยรวม 3.80 ดีมำก
1.2 ผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำตำมตัวชี้วัดและแผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ของสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม ตัวชี้วัดทั้งหมด 9 ตัวชี้วัด ได้ผล
กำรประเมิน ระดับบรรลุ จำนวน 6 ตัวชี้ วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลกำรทดสอบทำง
กำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ร้อยละ 50 ขึ้นไป ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่ำนกำรประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรระดับดีขึ้นไป ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับกำรพัฒนำให้มี
ควำมรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอำชีพในด้ำนต่ำงๆ เพื่อกำรประกอบอำชีพ กำรดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่ำง
สอดคล้องตำมสภำพควำมต้องกำรและบริบทของแต่ละพื้นที่ ตลอดจนควำมท้ำทำยที่เป็นพลวัตรของโลกใน
ศตวรรษที่ 21 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-3 ตัวชี้วัดที่ 15.4 อัตรำกำรเข้ำเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับกำรศึกษำ
ต่อประชำกรกลุ่มอำยุ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรในปีกำรศึกษำ 2563 ได้ศึกษำต่อในระดับที่
สูงขึ้น ตัวชี้วัดที่ 19 ร้อยละของนักเรียนที่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและตระหนักในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม
1.3 รำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและจัดกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำตำมมำตรฐำนส ำนั กงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม อยู่ในระดับ 4 คะแนน ระดับดีมำก
1.4 รำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและจัดกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำตำมมำตรฐำนส ำนั กงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม สรุปคะแนนรวมมำตรฐำน 3 มำตรฐำน อยู่ในระดับดีเยี่ยม
1.5 คะแนนกำรประเมินตัวชี้วัดตำมมำตรฐำนกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ (สพม.มหำสำรคำม) คะแนนเฉลี่ยรวม
4.50701 คิดเป็นร้อยละ 90.14 อยู่ในระดับคุณภำพ

1.6 คะแนนกำรประเมินตัวชี้วัดตำมมำตรฐำนกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ (สพม.มหำสำรคำม) คะแนนเฉลี่ยรวม
4.43292 คิดเป็นร้อยละ 87.91 อยู่ในระดับมำตรฐำนขั้นสูง
1.7 ผลกำรประเมิน คุณธรรมและควำมโปร่งใส่ ในกำรดำเนินงำนของสำนัก งำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 92.84 อยู่ในระดับ
ควำมโปร่งใส A คิดเป็นลำดับที่ 133 จำกจำนวน สพท. 225 เขต ทั้งประเทศ
2. ผลกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
ผลกำรทดสอบและประเมินคุณภำพทำงกำรศึกษำระดับชำติ O – Net ระดับมัธยมศึกษำปีที่
3 ปี ก ำรศึ ก ษำ 2563 เที ย บกั บ ปี ก ำรศึ ก ษำ 2562 ในประเทศพบว่ ำ เพิ่ ม ขึ้ น 4 กลุ่ ม สำระกำรเรี ย นรู้ คื อ
คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ วิทยำศำสตร์ ภำษำไทย โดยมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.32 3.34 2.26 1.80
ตำมลำดับ คะแนนเฉลี่ยรวมเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 3.18
ผลกำรทดสอบและประเมินคุณภำพทำงกำรศึกษำระดับชำติ O – Net ระดับมัธยมศึกษำปีที่
6 ปีกำรศึกษำ 2563 เทียบกับปี 2562 ในระดับประเทศพบว่ำเพิ่มขึ้น 5 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ คือ วิทยำศำสตร์
ภำษำไทย คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ และสังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม โดยมีคะแนนเพิ่มขึ้นร้อยละ
3.00 1.77 1.06 0.44 0.39 ตำมลำดับ คะแนนเฉลี่ยรวมเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 1.33

รายงานผล การกากับ ติดตาม ผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

บทที่ 1
บทนา
ความสาคัญและความเป็นมา
ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำมั ธ ยมศึ ก ษำ มหำสำรคำม จั ด ตั้ ง ตำมพระรำชบั ญ ญั ติ
กำรศึกษำแห่งชำติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 และพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวง ศึกษำธิกำร
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 กำหนดให้มีเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ และเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ 5 แห่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไข
เพิ่ ม เติม โดยพระรำชบั ญ ญั ติ กำรศึ ก ษำแห่ ง ชำติ (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2545 และมำตรำ 37 วรรคสอง แห่ ง
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ (ฉบับที่
3) พ.ศ. 2553 ประกอบกับ มำตรำ 33 วรรคสอง แห่ งพระรำชบัญญัติระเบียบบริห ำรรำชกำรกระทรวง
ศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร กระทรวงศึกษำธิกำร
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรโดยคำแนะนำของสภำกำรศึกษำเมื่อครำว
ประชุมครั้ งที่ 2/2561 วันที่ 9 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 จึงยกเลิกประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำร
กำหนดเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ ประกำศ ณ วันที่ 17 สิงหำคม พ.ศ. 2553 และประกำศกระทรวง
ศึกษำธิกำร เรื่อง กำรกำหนดเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ประกำศ ณ วันที่ 29
กรกฎำคม พ.ศ. 2554 และกำหนดเขตพื้ นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ และที่ตั้งของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ จ ำนวน 62 เขต โดยเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม ประกอบด้ว ยท้องที่จังหวัด
มหำสำรคำม และให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองมหำสำรคำม มี
พื้นที่รับผิดชอบครอบคลุม 13 อำเภอ ดังนี้ เมืองมหำสำรคำม แกดำ โกสุมพิสัย กันทรวิชัย เชียงยืน บรบือ นำ
เชือก พยัคฆภูมิพิสัย วำปีปทุม นำดูน ยำงสีสุรำช กุดรัง และชื่นชม
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม เป็นหน่วยงำนอยู่ภำยใต้กำรกำกับดูแล
ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำรมีอำนำจหน้ำที่ ตำมมติคณะกรรมกำร
ขับ เคลื่ อ นกำรปฏิรู ป กำรศึ ก ษำของกระทรวงศึ ก ษำธิก ำรซึ่ ง แบ่ ง ส่ ว นรำชกำรภำยในส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่
กำรศึกษำ เป็น 9 กลุ่ม 1 หน่วย ดังนี้
1. กลุ่มอำนวยกำร
2. กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
3. กลุ่มนโยบำยและแผน
4. กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
5. กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
6. กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
7. กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
8. กลุ่มกฎหมำยและคดี
9. กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
10. หน่วยตรวจสอบภำยใน
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กำรบริ ห ำรจั ดกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำอำศัยหลักในกำรจัดกำรระบบโครงสร้ำงและ
กระบวนกำรจั ดกำรศึกษำตำมมำตรำ 9 แห่ งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่ งชำติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 คือ
1. มีเอกภำพด้ำนนโยบำยและมีควำมหลำกหลำยในทำงปฏิบัติ นั่นคือ มีกำรติดตำม ตรวจสอบ
กำรปฏิบั ติงำนตำมนโยบำยที่มีประสิทธิภำพแต่ผู้ ปฏิบัติมีอิสระที่จะเลื อกปฏิบัติตำมแนวทำง ที่เหมำะสม
ของตนเอง ดังนั้นแต่ละเขตพื้นที่กำรศึกษำจึงใช้กรอบนโยบำยของคณะกรรมกำรกำรศึกษำ ขั้นพื้นฐำนเป็น
แนวทำงในกำรบริหำรจัดกำร และมีกำรกำหนดนโยบำยตำมควำมต้องกำรจำเป็น ต่อตนเองเพื่อบริหำรและจัด
กำรศึกษำในระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำด้วย
2. มีกำรกระจำยอำนำจไปสู่เขตพื้นที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ
กำรกำหนดขอบเขตอำนำจกำรตัดสินใจขององค์กรหลักทั้งสำมองค์ ดังกล่ำวอย่ำงชัดเจน ไม่ก้ำวก่ำย หรือ
ซ้ำซ้อนกัน กำรกระจำยอำนำจจึงควรถึงมือผู้ปฏิบัติให้มำกที่สุดเท่ำที่จะทำได้ ภำรกิจหลักของสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ จึงอยู่ที่กำรกำกับดูแลสนับสนุนและส่งเสริมให้สถำนศึกษำได้บริหำร จัดกำรศึกษำเป็นไปตำม
นโยบำยที่กำหนด โดยสถำนศึกษำมีอิสระในกำรกำหนดควำมต้องกำร กำรดำเนินกำร และตัดสินใจเกี่ยวกับ
กำรบริหำรงำน วิชำกำร งำนงบประมำณ งำนบริหำรบุคคล และงำนบริหำรทั่วไป
3. มี ก ำรก ำหนดมำตรฐำนคุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำ และจั ด ระบบประกั น คุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำ
ทุกระดับและทุกประเภทกำรศึกษำ นั้นคือ ทั้งเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำมีมำตรฐำนและดัชนี ชี้วัด
คุณภำพกำรศึกษำและกำรบริหำรจัดกำรที่ชัดเจนสำมำรถประเมินและตรวจสอบได้
กำรด ำเนิ น งำนตำมบทบำทหน้ ำ ที่ แ ละกรอบภำรกิ จ ของส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ
มั ธ ยมศึ ก ษำมหำสำรคำม ปี ง บประมำณ 2564 จึ ง ก ำหนดให้ มี ก ำรรำยงำนผลกำรด ำเนิ น งำนประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 ขึ้น
วัตถุประสงค์ของการรายงาน
1. เพื่อรวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลผลกำรดำเนินงำนกำรจัดกำรศึกษำของสำนัก งำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม
2. เพื่อรำยงำนผลกำรดำเนินงำนกำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
มหำสำรคำม
ขอบเขตการรายงาน
1. ผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติกำรปีงบประมำณ 2564
2. ผลกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน มีผลประเมินคุณภำพผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในทุกระดับ
3. ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
วิธีดาเนินการ
1. ศึกษำวิเครำะห์นโยบำย จุดเน้น เป้ำหมำยตัวชี้วัดควำมสำเร็จและจำกเอกสำรที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ รำยงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 รำยงำนผลกำรติดตำมและ
ประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำตำมตัวชี้วัดและแผนปฏิบัติ
รำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 รำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำร
และจัดกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำตำมมำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำปีงบประมำณ พ.ศ.
2563 และ พ.ศ. 2564 รำยงำนคะแนนกำรประเมินตัวชี้วัดตำมมำตรฐำนกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำร
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ปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 และรำยงำนผลกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใส่ในกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึก ษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2564
2. กำหนดขอบเขตในกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนกำรจัดกำรศึก ษำประจำปี งบประมำณ
พ.ศ. 2564
3. เก็บ รวบรวมข้อมูล ผลกำรดำเนินงำนกำรจัดกำรศึกษำ โดยศึกษำจำกเอกสำรรำยงำนผล
กำรดำเนินงำน ผลกำรประเมิน ผลกำรวิเครำะห์ และขอข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ข้อมูลด้ำนงบประมำณ ข้อมูล
ด้ำนบุคลำกร และข้อมูลผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร
4. วิเครำะห์ข้อมูลผลกำรดำเนินงำน
5. สรุป เขียนรำยงำนเผยแพร่และประชำสัมพันธ์
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. สถำนศึกษำและหน่ ว ยงำนที่เกี่ ยวข้องนำข้ อมูล ผลกำรดำเนินงำนไปใช้ในกำรพัฒ นำกำร
จัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพและประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
2. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม นำข้อมูลผลกำรดำเนินงำนไปใช้ในกำร
พัฒนำ กำหนดนโยบำยและแนวทำงกำรปฏิบัติงำนในปีต่อไป
3. สำธำรณชนได้ทรำบผลกำรดำเนินงำนประจำปีงบประมำณ 2564 ของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม
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บทที่ 2
บริบท สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
1. ที่ตั้งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม ที่ตั้ง เลขที่ 134 ถนน เลี่ยงเมืองสำรคำม
- ร้อยเอ็ด ตำบลแวงน่ำง อำเภอเมือง จังหวัดมหำสำรคำม มีโรงเรียนในสังกัด จำนวน 35 โรงเรียน มีพื้นที่
รั บ ผิ ด ชอบครอบคลุ ม 13 อ ำเภอ ดั ง นี้ เมื อ งมหำสำรคำม แกดำ โกสุ ม พิ สั ย กัน ทรวิ ชั ย เชี ย งยื น บรบื อ
นำเชือก พยัคฆภูมิพิสัย วำปีปทุม นำดูน ยำงสีสุรำช กุดรัง และชื่นชม
มีอำณำเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดกำฬสินธุ์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดกำฬสินธุ์และจังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศใต้
ติดต่อกับจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดขอนแก่น
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2. โครงสร้างการบริหารงาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
มหำสำรคำม

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม แบ่งส่วนรำชกำรภำยในสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ เป็น 9 กลุ่ม 1 หน่วย ดังนี้
1. กลุ่มอำนวยกำร
2. กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
3. กลุ่มนโยบำยและแผน
4. กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
5. กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
6. กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
7. กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
8. กลุ่มกฎหมำยและคดี
9. กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
10. หน่วยตรวจสอบภำยใน
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ผู้บริหำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม

นายสวาท ฦ า ชา
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

นายสุริยา ทองบุญมา
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปญ
ั ญา
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

นายวงศกร ประกอบนันท์
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
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3. การบริหารและการกระจายอานาจ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำได้กระจำยอำนำจในกำรจัดกำรด้ำนกำรศึกษำ โดย
แบ่งพื้นที่รับผิดชอบออกเป็นสหวิทยำเขต 6 สหวิทยำเขต ดังนี้
สหวิทยาเขต ที่ 1 สหวิทยาเขตเจริญราชเดช
1. โรงเรียนสำรคำมพิทยำคม
2. โรงเรียนมหำชัยพิทยำคำร
3. โรงเรียนนำโพธิ์พิทยำสรรพ์
4. โรงเรียนกุดรังประชำสรรค์
5. โรงเรียนมหำวิชำนุกูล
สหวิทยาเขต ที่ 2 สหวิทยาเขตตักศิลา
1. โรงเรียนผดุงนำรี
2. โรงเรียนแกดำวิทยำคำร
3. โรงเรียนมิตรภำพ
4. โรงเรียนยำงวิทยำคม
5. โรงเรียนหนองม่วงวิทยำคำร
สหวิทยาเขต ที่ 3 สหวิทยาเขตบรบือ
1. โรงเรียนบรบือวิทยำคำร
2. โรงเรียนบรบือ
3. โรงเรียนโนนแดงวิทยำคม
4. โรงเรียนเหล่ำยำววิทยำคำร
5. โรงเรียนโนนรำษีวิทยำ
สหวิทยาเขต ที่ 4 สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม
1. โรงเรียนวำปีปทุม
2. โรงเรียนนำดูนประชำสรรพ์
3. โรงเรียนประชำพัฒนำ
4. โรงเรียนดงบังพิสัยนวกำรนุสรณ์
5. โรงเรียนดงใหญ่วิทยำคม รัชมังคลำภิเษก
สหวิทยาเขต ที่ 5 สหวิทยาเขตสารคามใต้
1. โรงเรียนนำภูพิทยำคม
2. โรงเรียนนำเชือกพิทยำสรรค์
3. โรงเรียนปอพำนพิทยำคม รัชมังคลำภิเษก
4. โรงเรียนมัธยมยำงสีสุรำช
5. โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยำคำร
สหวิทยาเขต ที่ 6 สหวิทยาเขตสะดืออีสาน
1. โรงเรียนโกสุมวิทยำสรรค์
2. โรงเรียนเขื่อนพิทยำสรรค์
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3. โรงเรียนเขวำไร่ศึกษำ
4. โรงเรียนวังยำวศึกษำวิทย์
5. โรงเรียนโพนงำมพิทยำนุกูล
สหวิทยาเขต ที่ 7 สหวิทยาเขตพุทธมงคล
1. โรงเรียนเชียงยืนพิทยำคม
2. โรงเรียนกู่ทองพิทยำคม
3. โรงเรียนชื่นชมพิทยำคำร
4. โรงเรียนกันทรวิชัย
5. โรงเรียนเขวำใหญ่พิทยำสรรค์
4. ข้อมูลพื้นฐาน
1. ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
1.1 ข้อมูลโรงเรียน จาแนกตามขนาด (ข้อมูล 25 มิ.ย. 64)
ปีการศึกษา

ขนาดโรงเรียน

2563
21
5
5
4
35

ขนำดเล็ก (1-499 คน)
ขนำดกลำง (500-1,499 คน)
ขนำดใหญ่ (1,500-2,499 คน)
ขนำดใหญ่พิเศษ (2,500 คนขึ้นไป)
รวม

2564
22
4
5
4
35

1.2 ข้อมูลนักเรียน จาแนกตามชั้นเรียน (ข้อมูล 25 มิ.ย. 64)
ระดับชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 1
มัธยมศึกษำปีที่ 2
มัธยมศึกษำปีที่ 3
มัธยมศึกษำปีที่ 4
มัธยมศึกษำปีที่ 5
มัธยมศึกษำปีที่ 6
ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
รวม

2562
5,823
5,716
5,813
4,713
4,470
4,417
36
40
42
31,070

ปีการศึกษา
2563
5,902
5,738
5,542
5,134
4,520
4,342
13
39
46
31,276

2564
5,847
5,887
5,674
5,121
4,883
4,398
22
35
39
31,906
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1.3 ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา (ข้อมูล 25 มิ.ย. 64)
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ตาม จ 18)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียน
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน
ครู
ครูมำช่วยรำชกำร (ต่ำงเขต)
ครูไปช่วยรำชกำร (ต่ำงเขต)
พนักงำนรำชกำร (ครูผู้สอน)
ลูกจ้ำงประจำ
รวม
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(สนับสนุน)
ลูกจ้ำงชั่วครำว (ธุรกำร)
ลูกจ้ำงชั่วครำว (นักกำรภำรโรง)
รวม

2562
34
27
1,737
3
4
74
57
1,936
2562
35
37
72

ปีการศึกษา
2563
35
27
1,583
2
4
58
43
1,752
ปีการศึกษา
2563
28
23
51

2564
34
43
1,698
3
4
84
45
1,911
2564
32
32
64

1.4 จานวนข้าราชการในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ข้อมูล 25 มิ.ย. 64)
บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ศึกษำนิเทศก์
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 38 ค (2)
ลูกจ้ำงประจำ
ลูกจ้ำงชั่วครำว
รวม

2562
1
2
11
28
1
17
60

ปีการศึกษา
2563
2
15
32
1
15
62

2564
1
3
15
31
1
10
61

9

รายงานผล การกากับ ติดตาม ผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ตำรำงเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
ปีกำรศึกษำ 2561 - 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 แยกรำยวิชำ
วิชำ
ภำษำไทย (91)
ภำษำอังกฤษ (93)
คณิตศำสตร์ (94)
วิทยำศำสตร์ (95)
รวม

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ปีกำรศึกษำ 2561
ปีกำรศึกษำ 2562
56.93
57.63
28.51
32.32
31.10
27.49
37.38
30.50
38.48
36.96

ปีกำรศึกษำ 2563
59.89
37.64
30.83
32.30
40.17

แผนภูมิ เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2561 - 2563
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1.2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ตำรำงเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
ปีกำรศึกษำ 2561 - 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 แยกรำยวิชำ
วิชา
ภำษำไทย (01)
สังคมศึกษำ ศำสนำ
และวัฒนธรรม (02)
ภำษำอังกฤษ (03)
คณิตศำสตร์ (04)
วิทยำศำสตร์ (01)
รวม

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ปีการศึกษา
ปีการศึกษา
2561
2562
46.39
41.15

ปีการศึกษา
2563
42.92

34.40

35.07

35.46

27.38
27.43
29.35
32.99

25.82
22.31
28.06
30.48

26.26
23.37
31.06
31.81

แผนภูมิ เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2561 – 2563
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5. งบประมาณ
ผลการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รำยกำร

จำนวนที่ได้รับอนุมัติ

ผลกำรเบิกจ่ำย

ร้อยละผลกำรเบิกจ่ำย

งบลงทุน

11,654,068.79

11,622,679.10

99.73

งบดำเนินงำน

26,075,216.21

25,659,587.76

98.41

งบเงินอุดหนุน

166,808,194

166,757,314

99.97

6. ยุทธศาสตร์การดาเนินงาน
วิสัยทัศน์ (Vision)
“เป็นองค์กรคุณภำพ สืบสำนศำสตร์พระรำชำ จัดกำรศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศ ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี”
(Quality Organization to Excellent Education by the King's Philosophy)
พันธกิจ (Mission)
1. ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีควำมรู้ มีทักษะกำรเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษ
ที่ 21 มีควำมรักในสถำบัน หลักของชำติ ยึ ดมั่นกำรปกครองในระบบประชำธิปไตยอัน มีพ ระมหำกษัต ริย์
ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ ำนเมือง
2. สร้ ำ งโอกำส ควำมเสมอภำค ลดควำมเหลื่ อ มล้ ำ ให้ ผู้ เ รี ย นได้ รั บ บริ ก ำรทำงกำรศึ ก ษำ
อย่ำงทั่วถึงเท่ำเทียม และพัฒนำทักษะด้ำนอำชีพ ตำมควำมถนัดและมีศักยภำพที่จะพึ่งพำตนเองได้
3. พัฒนำระบบและกลไกในกำรดูแลควำมปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
และสถำนศึกษำ
4. พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้สู่มืออำชีพ
5. ส่ งเสริ มกำรจั ดกำรศึกษำตำมหลักศำสตร์พระรำชำเพื่อพัฒ นำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน (SDGs)
6. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรโดยใช้พื้นที่เป็นฐำน มีนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นกลไกหลัก
ในกำรขับเคลื่อนบนฐำนข้อมูลสำรสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัยและกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน
เป้าประสงค์ (Goal)
1. ผู้เ รีย นมีค วำมรู้ มีทัก ษะกำรเรีย นรู้แ ละทัก ษะที่จำเป็น ในศตวรรษที่ 21 มีค วำมรัก ใน
สถำบัน หลักของชำติ ยึดมั่น กำรปกครองในระบบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัต ริย์ทรงเป็นประมุข มี
ทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง
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2. ผู้เรียนได้รับโอกำส ควำมเสมอภำค ลดควำมเหลื่อมล้ำ และได้รับบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำง
ทั่วถึง เท่ำเทียมและได้รับกำรพัฒนำทักษะด้ำนอำชีพ ตำมควำมถนัดและมีศักยภำพที่จะพึ่งพำตนเองได้
3. ผู้เรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและสถำนศึกษำ มีควำมปลอดภัยจำกภัยพิบัติและภัย
คุกคำมทุกรูปแบบ
4. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำให้เป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้สู่มืออำชีพ
5. สถำนศึกษำจั ดกำรศึกษำตำมหลักศำสตร์พระรำชำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน (SDGs)
6. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำมีกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรโดยใช้พื้นที่
เป็ น ฐำน มี น วัตกรรมเทคโนโลยี ดิ จิ ทัล เป็ นกลไกหลั กในกำรขับเคลื่ อ นบนฐำนข้อ มูล สำรสนเทศที่ถูกต้อ ง
ทันสมัยและกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน
ค่านิยม (Value) : S4
 สร้ำงคุณภำพที่ดี (Standard Based)
 มีธรรมำภิบำล (Stable good governance)
 บริกำรด้วยใจ (Service Mind)
 นำสมัยด้วยนวัตกรรม (Smart Innovation)
จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Development Focus)
1. ด้านคุณภาพ
1.1 ผู้เรียนมีค วำมรัก ในสถำบัน หลัก ของชำติ ยึด มั่น กำรปกครองในระบบประชำธิป ไตย
อันมีพระมหำกษัตริย์ ทรงเป็ นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง
1.2 ผู้เรียนมีควำมรู้ มีทักษะกำรเรียนรู้ และทักษะทีจ่ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs)
1.3 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเพิ่มขึ้น
1.4 ครูจัดกำรเรียนรู้ที่เหมำะสมกับศตวรรษที่ 21
1.5 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นมืออำชีพ
1.6 สถำนศึกษำมีระบบประกันคุณภำพภำยในที่เข้มแข็งและมีคุณภำพ
1.7 สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรศึกษำตำมหลักศำสตร์พระรำชำและหลักธรรมำภิบำล สู่กำรเป็น
1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม 1 อำชีพ
1.8 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนที่มีประสิทธิภำพ
1.9 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำบริหำรจัดกำร ด้วยหลักธรรมำภิบำล
2. ด้านโอกาส
2.1 ผู้เรียนได้รับโอกำสกำรบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม
2.2 ผู้ เ รี ย นได้ รั บ โอกำสในกำรพั ฒ นำทั ก ษะทำงด้ ำ นอำชี พ ตำมควำมถนั ด และศั ก ยภำพ
ที่จะพึ่งพำตนเองได้
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3. ด้านความปลอดภัย
3.1 สถำนศึกษำมีระบบและกลไกในกำรดูแลควำมปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครูและบุคลำกรทำง
กำรศึกษำ
3.2 สถำนศึกษำมีกำรจัดบรรยำกำศสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้และกำรมีสุขภำวะที่ดี
4. ด้านอาชีพ
4.1 ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐำนอำชีพเพื่อกำรมีงำนทำ และรำยได้
4.2 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีนวัตกรรมทำงกำรบริหำรจัดกำร กำรจัดกำรเรียนรู้กำร
ส่งเสริมอำชีพ และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4.3 สถำนศึกษำมีหลักสูตรอำชีพเพื่อกำรมีงำนทำ
7. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1. กรอบแนวคิดรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
รู ป แบบกำรบริ ห ำรจั ด กำรคุณ ภำพกำรศึก ษำของส ำนัก งำนเขตพื้น ที่กำรศึ กษำมั ธ ยมศึ กษำ
มหำสำรคำม ชื่อว่ำ รูปแบบ SPACER Model ซึ่งอำศัยแนวคิดทฤษฎีเชิงระบบคือ ปัจจัยนำเข้ำ กระบวนกำร
และผลผลิต โดยแต่ละองค์ประกอบจะมี 3 ส่วนย่อย ดังนี้
ด้ำนปัจจัยนำเข้ำ ประกอบด้วย บุคลำกร (ผู้บริหำร ครู นักเรียน) งบประมำณ วัสดุอุปกรณ์ สื่อ
เทคโนโลยี ข้อมูล/สำรสนเทศ และกิจกรรมกำรดำเนินงำน
ด้ ำ นกระบวนกำร ประกอบด้ ว ย กำรก ำหนดมำตรฐำน ( S : Standard) กำรมี ส่ ว นร่ ว ม
(P : Participation) กำรด ำเนิ น กำรตำมนโยบำย (A : Action) กำรติ ด ตำม ตรวจสอบ และประเมิ น ผล
(C : Check) กำรให้กำลังใจ (E : Encouragement) และกำรรำยงำนผล (R : Report)
ด้ำนผลผลิต ประกอบด้วย 1) เขตพื้นที่กำรศึกษำและผู้รับบริกำร มีกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพที่
มีประสิทธิภำพ 2) สถำนศึกษำ/ผู้บริหำร เป็นผู้นำทำงวิชำกำรและเป็นที่ยอมรับของชุมชน 3) ครู มีควำมรู้/
ทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้ มีควำมเป็นมืออำชีพและคุณธรรม และ 4) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น
และมี ทัก ษะกำรเรี ย นรู้ แห่ ง ศตวรรษที่ 21 ได้แ ก่ ทัก ษะกำรเรี ยนรู้แ ละนวั ตกรรม ทั กษะสำรสนเทศ สื่ อ
เทคโนโลยี และทักษะชีวิตและพื้นฐำนอำชีพ
2. องค์ประกอบของการบริหารจัดการศึกษา โดยใช้รูปแบบ SPACER Model
กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ โดยใช้รูปแบบ SPACER Model มีองค์ประกอบด้ำนกระบวนกำรตำม
แนวคิดทฤษฎีเชิงระบบ ดังนี้
S : Standard หมำยถึง มำตรฐำนขอกำหนดเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ค่ำนิยม พันธกิจ กลยุทธ์ จุดเน้น
เป้ำหมำยและตัวชี้วัดผลสำเร็จของงำน (KPIs) หลักกำรทำงำนของผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
สำหรับกำรส่งเสริม และกำกับดูแล กำรตรวจสอบ กำรประเมินผล และกำรประกันคุณภำพทำงกำรศึกษำ
P : Participation หมำยถึ ง กำรเปิ ด โอกำสให้ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กำรจั ด กำรศึ ก ษำ ได้ มี ส่ ว น
ช่วยเหลือระหว่ำงกัน ในกำรร่วมคิด ร่วมวำงแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติงำน ร่วมแก้ปัญหำ ร่วมพัฒนำ และ
ร่วมรับผิดชอบในกำรบริหำรจัดกำร เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมำยขององค์กร
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A : Action หมำยถึง กำรดำเนินกำรขับเคลื่อนกลยุทธ์ อย่ำงเป็นขั้นตอนและเป็นระบบโดยมีกำร
วำงแผน กำหนดแนวทำงกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยของผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ที่เน้น
คุณภำพ โอกำส ควำมปลอดภัย และทักษะอำชีพ เพื่อบรรลุเป้ำหมำยของกำรดำเนินงำน
C : Check หมำยถึง กำรติดตำม กำรตรวจสอบ กำรประเมินผล และสรุปผลกำรดำเนินงำน
ตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และกำรดำเนินงำน
โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม
E : Encouragement คือ กำรให้กำลังใจ กำรจัดกิจกรรมมอบโล่รำงวัล และเกียรติบัตร เพื่อ
ยกย่อง เชิดชูเกียรติ หน่วยงำนและผู้มีผลงำนดีเด่น ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ และเผยแพร่ผลงำน
R : Report คือ กำรรำยงำนผล KRS, ARS, มำตรฐำนเขต และกำรดำเนินงำนโครงกำร เพื่อนำ
ผลจัดทำแผนปรับปรุงพัฒนำต่อไป
3. กระบวนการดาเนินงาน รูปแบบ SPACER Model
กำรพั ฒ นำคุณภำพกำรศึ กษำของส ำนั กงำนเขตพื้น ที่กำรศึก ษำมั ธ ยมศึกษำมหำสำรคำมได้
ดำเนิ น กำรศึกษำ แนวคิด ทฤษฎี เอกสำรและงำนวิจัยที่เ กี่ยวข้องกับกำรพัฒ นำคุณภำพกำรศึกษำ และ
วิเครำะห์นโยบำย จุดเน้นกำรพัฒนำ รวมทั้งรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของปีที่ผ่ำนมำ ทำให้ได้ทิศทำงกำร
ดำเนินงำนหรือแนวทำงกำรดำเนินงำนที่น้อมนำแนวคิดหลักกำรพัฒนำตำมแนวพระรำชดำริของรัชกำลที่ 9
ดังนี้
กำรเข้ำใจ (Understanding) เป็นกำรสร้ำงให้เกิดควำมเข้ำใจในข้อมูลพื้นฐำนด้วยกำรศึกษำ
ข้อมูลทุกมิติของสถำนศึกษำ ชุมชน และสังคม ค้นหำรำกของปัญหำและรวบรวมองค์ควำมรู้ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับ
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
กำรเข้ำถึง (Connecting) เป็นกำรสื่อสำรและกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วม โดยมุ่งสื่อสำรควำมเข้ำใจ
และควำมมั่นใจกับผู้บริหำรและครู ร่วมกันวิเครำะห์ปัญหำและควำมต้องกำรของครู และให้ทุกคนมีส่วนร่วม
ในกระบวนกำรพัฒนำมำกที่สุด
กำรพัฒนำ (Development) เป็นเรื่องของกำรพัฒนำและกำรดำเนินกำรขับเคลื่อนกลยุทธ์อย่ำง
เป็นขั้นตอนและเป็นระบบโดยมีกำรวำงแผน กำหนดแนวทำงกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยของผู้อำนวยกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ที่เน้นคุณภำพ โอกำส ควำมปลอดภัย และทักษะอำชีพ เพื่อบรรลุเป้ำหมำยของ
กำรดำเนินงำน มีกำรติดตำม กำรตรวจสอบ กำรประเมินผล และสรุปผลกำรดำเนินงำน กำรให้กำลังใจ และ
กำรรำยงำนผล KRS, ARS, มำตรฐำนเขต และกำรดำเนินงำนโครงกำร เพื่อนำผลจัดทำแผนปรับปรุงพัฒนำ
ต่อไป
ดังนั้นแนวทำงแห่งศำสตร์พระรำชำ “เข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำ” ที่นำมำเป็นแนวทำงดำเนินงำนจะ
เน้น กำรมีส่ว นร่ วมของทุกฝ่ำยที่เกี่ย วข้องเพื่อขับเคลื่อนกำรพัฒ นำคุณภำพกำรศึกษำด้วยควำมต้องกำรที่
แท้จริงของครูและนักเรียน ซึ่งมีกำรดำเนินกำรด้วยวิธี ระบบ (System Approach) ดังแผนภำพ
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บทที่ 3
ผลการดาเนินงาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. ชื่อโครงการ : การจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2564 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษามหาสารคาม
 ดำเนินกำรแล้ว
งบประมาณ จำกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม จำนวน 120,000 บำท
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้หน่วยงำนและโรงเรียนในสังกัดมีแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ 2564
2. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรงบประมำณปีงบประมำณ 2564
3. เพื่อให้ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม และสถำนศึกษำในสังกัดได้
มีแผนประกอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณกรอบแนวทำงในกำรดำเนินงำนที่ชัดเจนและเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน
การดาเนินงาน
1. กำรจั ดทำแผนปฏิบั ติกำร ประจำปีงบประมำณ 2564 ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำมหำสำรคำม
1.1 แจ้งนโยบำย กลยุทธ์ จุดเน้น ของกระทรวงศึกษำธิกำร และสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมกำรฯ
1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
2. แจ้ ง นโยบำย ยุ ท ธศำสตร์ กลยุ ท ธ์ จุ ด เน้ น ของกระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร และส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ตลอดทั้งกรอบวงเงินงบประมำณที่จะใช้ในกำรบริหำรจัดกำร -SWOT
ANALYSIS -วิเครำะห์ข้อมูล
3. แจ้ งกลุ่ ม /กลุ่ ม งำนในส ำนั ก งำนเขตพื้น ที่ ก ำรศึ ก ษำมั ธ ยมศึ ก ษำมหำสำรคำม เพื่ อ จั ด ท ำ
โครงกำรและเสนอโครงกำรจะดำเนิ น กำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ส่ งให้ กลุ่ มนโยบำยและแผนตำม
ระยะเวลำที่กำหนด
4. กลุ่มนโยบำยและแผนรวบรวม สรุป จำนวนโครงกำรและงบประมำณที่กลุ่มต่ำงๆจัดส่งให้
โดยแยกเป็นยุทธศำสตร์
5. แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำโครงกำร/กิจกรรม และงบประมำณในกำรดำเนินโครงกำร
6. จัดทำร่ำงแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
7. แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบร่ำงแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
8. นำเสนอแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ให้คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด
พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ
9. จัดส่งแผนปฏิบัติกำรประจำปีรำยงำนให้ สพฐ. ทรำบ
10. นำแผนปฏิบัติกำรประจำปีไปสู่กำรปฏิบัติ
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11. รำยงำน สพฐ. ทรำบตำมระยะเวลำที่กำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่แผนปฏิบัติกำรประจำปีทำง
เว็บไซต์ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม
ผลการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 1
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 โดยกลุ่มนโยบำยและแผน ได้แจ้งนโยบำยต่ำงๆ
ที่เกี่ยวข้อง และแนวทำงกำรจัดทำคำขอตั้งงบประมำณ งบดำเนินงำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
แต่งตั้งคณะกรรมกำรร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำหนดทิศทำงและแนวทำงกำรดำเนินงำน ในกำร
จั ด ท ำแผนปฏิ บั ติ ก ำรประจ ำปี ง บประมำณ พ.ศ.2564 ระหว่ ำ งวั น ที่ 16- 18 พฤศจิ ก ำยน 2563 และ
คณะกรรมกำรยกร่ำงรูปแบบกำรพัฒนำสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 สู่ควำมเป็นเลิศ
ในวันที่ 25 พฤศจิกำยน 2563 รวมทั้งพิจำรณำแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณและกรอบวงเงินงบประมำณ ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 ในวันที่ 18 พฤศจิกำยน 2563 แจ้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องส่งโครงกำร ปรับแก้ไขโครงกำรตำม
กรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร และส่งในวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2564
กลุ่มนโยบำยและแผนจึงได้นำแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณและโครงกำรเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติกำร
ประจำปีงบประมำณ 2564 ขอควำมเห็นชอบ/อนุมัติจำกคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม ในวันที่
17 มีนำคม 2564 ในครำวประชุมคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม ครั้งที่ 2/2564 และจัดทำเป็น
เล่มแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ 2564 เพื่อให้กลุ่มต่ำงๆและโรงเรียนในสังกัดใช้เป็นกรอบดำเนินงำน
และแนวทำงในกำรปฏิบัติ ต่อไป
กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรในกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปีของสถำนศึกษำในสังกัด
ยังไม่ดำเนินกำร
กิจกรรมที่ 3 พัฒนำศักยภำพกำรจัดทำแผนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26
ยังไม่ดำเนินกำร
ผลกำรดำเนินงำน บรรลุวัตถุประสงค์ ร้อยละ 80
ภาพกิจกรรม

19

รายงานผล การกากับ ติดตาม ผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ปัญหา / อุปสรรค / ความเสี่ยง
1. กำรจัดทำแผนล้ำช้ำเนื่องจำกรอนโยบำยจำก สพฐ.
2. ในกำรจั ดทำโครงกำรเพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติกำรประจำปีนั้นเนื่องจำกแต่ละกลุ่ มมีภำรกิ จ
ที่ จ ะต้ อ งขั บ เคลื่ อนนโยบำยสู่ กำรปฏิ บั ติ แต่ ง บประมำณที่ ได้ รั บจั ดสรรมำมี ค่ อนข้ ำ งจ ำกั ด จึ งเกิ ดปั ญหำ
เรื่องงบประมำณไม่เพียงพอต่อกำรดำเนินงำนเพรำะต้องดำเนินงำนพร้อมๆ กันทุกฝ่ำย
3. กำรนำงบประมำณที่ได้รับจัดสรร เพื่อใช้ในกำรบริหำรจัดกำรสำนักงำนเขตพื้นที่ไปดำเนินงำน
ซ้ำซ้อนกับโครงกำร/กิจกรรมของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ทำให้เกิดกำรใช้งบประมำณ
ซ้ำซ้อน
4. โครงกำรที่ดำเนินกำรหรือบรรจุในแผนปฏิบัติกำรประจำปีไม่สำมำรถตอบสนองกำรรำยงำนผล
กำรดำเนินงำนตำมคำรับรองปฏิบัติรำชกำร (KRS) หรือกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนในระบบรำยงำนผลตัวชี้วัด
ตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ ,กำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
ตำมตั ว ชี้ วั ดกำรติ ดตำมและประเมิ น ผล ตำมยุ ทธศำสตร์ กลยุ ท ธ์ (E-Mes) และกำรบริ ห ำรจั ดกำรศึ กษำ
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ (สำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : สตผ.) , กำรรำยงำน
ผลกำรดำเนินงำนของสำนักงำนศึกษำธิกำร ภำค ,กำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
กำรรำยงำนผลกำรดำเนิ นงำนของจั ง หวัด (กระทรวงมหำดไทย) และกำรรำยงำนติดตำมผลกำรดำเนินงำน
ของส ำนั กตรวจรำชกำรและติ ดตำมประเมิ นผล ส ำนั กปลั ดกระทรวงศึ กษำธิกำร อย่ำงครบถ้วน เนื่ องจำก
ผู้รับผิ ดชอบตัวชี้วัดไม่ได้ให้ควำมสำคัญหรื อศึกษำทำควำมเข้ำใจแบบรำยงำนต่ำงๆที่เกี่ยวข้องก่อน จะเสนอ
โครงกำร/กิจกรรมเพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติกำรประจำปี เมื่อดำเนินงำนหรือกิจกรรมในโครงกำร จึงไม่สำมำรถ
ตอบสนองกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนต่ำงๆ ได้
สรุปผลและข้อเสนอแนะ
1. เนื่ องจำกงบประมำณมี จ ำกั ด อำจจ ำเป็ นต้ องจั ดล ำดั บควำมส ำคั ญของโครงกำรและหำก
โครงกำร/ กิจกรรมใด มีงบประมำณจัดสรรมำโดยตรงจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและ
ถ้ ำพิ จำรณำ เห็ นว่ ำพอสมควรที่ จะสำมำรถด ำเนิ นกิ จกรรมผลั กดั นนโยบำยสู่ กำรปฏิ บั ติ ได้ ก็ ควรพิ จำรณำ
ตั ดงบประมำณที่ ซ้ ำซ้ อนหรื อตั ดโครงกำร/กิ จกรรมนั้ นออกจำกแผนปฏิ บั ติ กำรประจ ำปี หรื อให้ คงไว้ แต่
รองบประมำณที่รับจัดสรรจำก สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน โดยตรง ถ้ำไม่เพียงพอจึงเสนอ
ของบประมำณเพิ่มจำกผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเพื่อพิจำรณำ ต่อไป
2. ในกำรดำเนินงำนเพื่อรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของหน่วยเหนือ ควรบูรณำกำรทำงำนร่วมกัน
โดยเฉพำะ กพร.สพฐ. และสำนักติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ( สตผ.) และสำนักงำน
ศึกษำธิกำร ภำค และสำนักตรวจรำชกำรและติดตำมประเมินผล สำนักปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ในกำรจัดทำ
ระบบรำยงำนและแบบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนร่วมกัน เพื่อลดภำระกำรรำยงำนกำรและจัดทำเอกสำรต่ำงๆ
ของสถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำหลำยครั้งรวมทั้งเพื่อควำมชัดเจนในกำรจัดทำกิจกรรม
และโครงกำรเพื่อขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติจะได้ดำเนินกำรในครั้งเดียวเตรียมสิ่งต่ำงๆ ที่หน่วยเหนือ
ต้องกำร จะได้มีเวลำ ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและปรับปรุงพัฒนำแก้ไขกำรดำเนินงำนร่วมกับสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ
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2. ชื่อโครงการ : การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ดำเนินกำรแล้ว
งบประมาณ จำกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม จำนวน 40,000 บำท
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมขวัญกำลังใจและยกย่องข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ปฏิบัติงำน
ด้วยควำมวิริยะอุตสำหะและเป็นแบบอย่ำงที่ดี
2. เพื่อสร้ำงแรงจู งใจให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีขวัญและกำลั งใจในกำร
ทำงำน
3. เพื่อให้กำรพิจำรณำกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ บริสุทธิ์ยุติธรรมตำมหลักธรรมภิบำล
การดาเนินงาน
1. แจ้ ง ระเบี ย บ หลั ก เกณฑ์ และแนวปฏิ บั ติ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในกำรพิ จ ำรณำเลื่ อ นเงิ น เดื อ น
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้โรงเรียนในสังกัดทรำบและถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรวงเงินกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรระดับ สพท. ตำมคำสั่งที่
54/2564 สั่ง ณ วันที่ 9 มีนำคม 2564 และประชุมในวันที่ 15 มีนำคม 2564 ซึ่งคณะกรรมกำรมี
หน้ำที่ บริหำรวงเงินในกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรใน สพท. ที่ได้รับจัดสรรจำก สพฐ. ทั้งนี้ กำรเลื่อน
เงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ครั้งที่ 1 (1 เมษำยน 2564 ) สพฐ. จัดสรรให้ เลื่อน
เงินเดือนอัตรำร้อยละ 3.00 ของเงินเดือนข้ำรำชกำรที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนำคม 2564 ที่ประชุม
มีมติได้จัดสรรให้โรงเรียนในสังกัดเลื่อนเงินเดือนอัตรำร้อยละ 3.00 ของเงินเดือนข้ำรำชกำรที่มีตัวอยู่จริง
ณ วันที่ 1 มีนำคม 2564 และได้แจ้งกำรจัดสรรวงเงินโรงเรียนในสังกัดทรำบ
3. แจ้งโรงเรี ย นในสั งกัดจั ดทำบัญชีรำยละเอียดข้อมูลข้ำรำชกำรเสนอคณะกรรมกำรระดับ
สถำนศึกษำ ตรวจสอบคุณสมบัติและพิจำรณำผลกำรปฏิบัติงำนข้ำรำชกำร และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
เพื่อเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรต่อ สพท.
4. แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมกำรกลั่ น กรองผลกำรปฏิ บั ติ ร ำชกำรของข้ ำ รำชกำรครู แ ละบุ ค ลำกร
ทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น ตำมมำตรำ 38 ค. (2) ตำมคำสั่งที่ 66/2564 สั่ง ณ วันที่
3 มีนำคม 2564 และประชุมคณะกรรมกำรดังกล่ำว ในวันที่ 29 มีนำคม 2564
5. แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำสำยงำนบริ ห ำรกำรศึกษำ สำยงำนนิเทศกำรศึกษำและสำยงำนบริห ำรสถำนศึก ษำ ตำมค ำสั่ งที่
67/2564 สั่ง ณ วันที่ 23 มีนำคม 2564 และประชุมคณะกรรมกำรดังกล่ำว ในวันที่ 29 มีนำคม
2564 ซึ่งคณะกรรมกำร มีหน้ำที่พิจำรณำผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
สำยงำนบริหำรกำรศึกษำ สำยงำนนิเทศกำรศึกษำ และสำยงำนบริหำรสถำนศึกษำ แล้วรำยงำนผลกำร
พิจำรณำและเสนอควำมเห็นต่อผู้บังคับบัญชำ
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6. แต่งตั้งคณะกรรมกำรระดับเขตพื้นที่กำรศึก ษำ ตำมคำสั่งที่ 68/2564 สั่ง ณ วันที่ 23
มีนำคม 2564 และประชุมคณะกรรมกำรดังกล่ำว ในวันที่ 31 มีนำคม 2564 ซึ่ง หน้ำที่คณะกรรมกำรชุด
นี้ คือ
(ก) นำผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมำพิจำรณำ
เลื่อนนเงินเดือน โดยใช้ฐำนในกำรคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับกำรเลื่อนเงินเดือนในแต่ละอันดับของ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
(ข) พิจำรณำโดยยึดหลักคุณธรรม ควำมเที่ยงธรรม เปิดเผยโปร่งใส และพิจำรณำผลกำร
ปฏิบัติงำนที่เป็นประโยชน์กับผู้เรียนเป็นหลัก รวมทั้งให้พิจำรณำถึงควำมประพฤติในกำรรักษำวินัย คุณธรรม
จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ และข้อควรพิจำรณำอื่นของผู้นั้น
(ค) พิจำรณำเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกรำย ซึ่งแต่ละรำยจะ
มีผลกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนซึ่งประกอบด้วยอัตรำร้อยละที่ได้รับกำรเลื่อน ฐำนในกำรคำนวณ จำนวนเงิน
ที่ได้รับกำรเลื่อนและเงินเดือนที่พึงได้รับเมื่อได้รับกำรเลื่อน
7. จั ด ท ำบั ญ ชี ร ำยละเอี ย ดเพื่ อ น ำผลกำรพิ จำรณำเลื่ อ นเงิ น เดื อ นของข้ ำ รำชกำรในสั ง กั ด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม เสนอขอควำมเห็นชอบต่อ กศจ. มหำสำรคำม
ในวันที่ 7 เมษำยน 2564
ผลการดาเนินงาน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม ได้ดำเนินกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ครั้งที่ 1 (1 เมษำยน 2564) ดังนี้
1. กลุ่มที่ 1 (อันดับ คศ.3 ลงมำ) ข้ำรำชกำรที่ได้รับกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน จำนวน 1,768
คน ดังนี้
1.1 ได้เลื่อนระดับดีเด่น จำนวน 1,443 คน
1.2 ได้เลื่อนระดับดีมำก จำนวน 311 คน
1.3 ได้เลื่อนระดับดี
จำนวน 14 คน
2. กลุ่มที่ 2 (คศ.4 และคศ.5) ข้ำรำชกำรที่ได้รับกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน จำนวน 2 คน
2.1 ได้เลื่อนระดับดีเด่น จำนวน 2 คน
3. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น ตำมมำตรำ 38 ค. (2) ได้รับพิจำรณำเลื่ อน
เงินเดือน จำนวน 30 คน
3.1 ได้เลื่อนระดับดีเด่น (3.00%)
จำนวน 13 คน
3.2 ได้เลื่อนระดับดีเด่น (2.80%)
จำนวน 17 คน
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ภาพกิจกรรม

ปัญหา / อุปสรรค / ความเสี่ยง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจาที่รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
บางรายไม่ เ ข้ า ใจแนวทางหลั ก เกณฑ์ ก ารด าเนิ น การ และระยะเวลาในการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน
ก่อให้เกิดการฟ้องร้อง ร้องเรียนได้
สรุปผลและข้อเสนอแนะ
กำรดำเนินกำรเกี่ ยวกับกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ควรให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีกำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเข้ำใจ
แนวทำงกำรดำเนินกำรเพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้อง
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3. ชื่อโครงการ : ส่งเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ปีงบประมาณ 2564
 ดำเนินกำรแล้ว
งบประมาณ จำกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม จำนวน 35,000 บำท
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมควำมเข้มแข็งของระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ
2. เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
3. เพื่อตรวจสอบ ติดตำม และเตรียมควำมพร้อมในกำรรับกำรประเมินภำยนอกรอบ 4 จำกสมศ.
การดาเนินงาน
1. วิเครำะห์ และกำหนดเป้ำหมำย วำงแผนกำรดำเนินงำน
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำน /แจ้งสถำนศึกษำและผู้เกี่ยวข้อง
3. ศึกษำ วิเครำะห์ สังเครำะห์ รูปแบบกำรเขียนรำยงำนผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ
(SAR) เพื่อเป็นแนวทำงที่ถูกต้องชัดเจน แก่สถำนศึกษำ
4. สร้ำงควำมตระหนักรู้ให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งผู้ปฏิบัติงำนในระดับเขตพื้ นที่กำรศึกษำและ
ผู้ปฏิบัติงำนในระดับสถำนศึกษำ โดยกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรผู้รับผิดชอบงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ
พัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำเพื่อเตรียมควำมพร้อมรับกำรประเมินภำยนอก
5. สรุป รำยงำนผล
ผลการดาเนินงาน
1. มีกำรวิเครำะห์ และกำหนดเป้ำหมำย วำงแผนกำรดำเนินงำน มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ดำเนินงำน / แจ้งสถำนศึกษำและผู้เกี่ยวข้อง และดำเนินกำรจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติกำรให้กับผู้บริหำร
สถำนศึกษำและผู้รับผิดชอบงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ เพื่อเตรียมควำมพร้อมรับกำรประเมินภำยนอก ใน
วัน ที่ 16 มีน ำคม 2564 ณ ห้ อ งประชุม พระเทพสิ ท ธำจำรย์ ส ำนั กงำนเขตพื้ นที่ กำรศึก ษำมั ธ ยมศึก ษำ
มหำสำรคำม เวลำ 08.30 – 16.30 น. ซึ่งได้รับควำมร่วมมือจำกคณะศึกษำนิเทศก์ ผู้บริหำรโรงเรียน และครู
ผู้รับผิดชอบงำนประกันคุณภำพของสถำนศึกษำทั้ง 35 แห่ง ส่งบุคลำกรเข้ำร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น 83 คน
2. ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำระบบกำรประกัน
คุณภำพภำยในสถำนศึกษำเพื่อเตรียมควำมพร้อมรับกำรประเมินภำยนอก ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 โดย
ภำพรวม มีควำมพึงพอใจในระดับมำกที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.51 โดยเฉพำะในประเด็น ประโยชน์/ควำมรู้ที่ได้รับ
จำกโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร ผู้เข้ำประชุมมีควำมพึงพอใจสูงที่สุดที่คะแนนเฉลี่ย 4.60

24

รายงานผล การกากับ ติดตาม ผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ภาพกิจกรรม

ปัญหา / อุปสรรค / ความเสี่ยง
อุปกรณ์ เครื่องเสียง/เครื่องฉำย ยังไม่พร้อมเท่ำที่ควร ยังต้องปรับปรุงระบบให้มีควำมเสถียร
มำกขึ้น
สรุปผลและข้อเสนอแนะ
1. เพิ่มกิจกรรมกลุ่ม/กิจกรรม ให้ผู้เข้ำประชุมได้ลงมือปฏิบัติมำกขึ้น
2. เพิ่มเวลำในกำรจัดกิจกรรมเพื่อให้สำมำรถลงมือปฏิบัติในแต่ล่ะเรื่องให้มีควำมชัดเจนในกำร
นำไปปฏิบัติที่โรงเรียนต่อไป
3. ควรจั ดอบรมต่อ เนื่ องเป็ น ประจ ำทุก ปีกำรศึกษำเพรำะเป็นกิจ กรรมที่ให้ ควำมรู้และเป็ น
ประโยชน์โดยตรงต่อกำรปฏิบัติงำนของผู้รับผิดชอบในระดับสถำนศึกษำ
4. สถำนศึกษำอยำกให้มีกำรลงพื้นที่นิเทศ กำกับ ติดตำม เพื่ อให้ควำมช่วยเหลืออีกครั้ง ซึ่งจะได้
ดำเนินกำรตำมแผนงำน/โครงกำรในระยะต่อไปจนสิ้นสุดปีงบประมำณ
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4. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา
กิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 ดำเนินกำรแล้ว
งบประมาณ จำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้ พื้นฐำน จำนวน 130,000 บำท
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษำตัวอย่ำงองค์กร หรือหน่วยงำนที่ประสบผลสำเร็จในด้ำนกำรดำเนินงำนเขตสุจริต
และคุณธรรม จริยธรรม
2. เพื่อศึกษำแนวทำงในกำรดำเนินงำน และมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนในกำรปรับใช้
ในกำรพัฒนำเขตพื้นที่สุจริต และกำรพัฒนำองค์กร
การดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
1. ประชุมคณะกรรมกำรดำเนินงำน

5 มกรำคม 2564

ผอ.สพม.มค

2. ศึกษำดูงำนองค์กร และหน่วยงำนที่ประสบ
ผลสำเร็จในกำรดำเนินงำนเขตพื้นที่สุจริต
และคุณธรรม จริยธรรม

18 – 19 มีนำคม 2564

กลุ่มงำนนิเทศติดตำม
และประเมินผล

3. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรแนวทำงยกระดับกำร
เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิ
บำลในสถำนศึกษำ “ป้องกันกำรทุจริต”
(กิจกรรมสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำสุจริต
และกิจกรรมกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใส ในกำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำ
และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
มหำสำรคำม
4. ประเมินผลกำรศึกษำดูงำน

17 มีนำคม 2564

กลุ่มงำนนิเทศติดตำม
และประเมินผล

25 มีนำคม 2564

กลุ่มงำนนิเทศติดตำม
และประเมินผล

29 – 30 มีนำคม 2564

กลุ่มงำนนิเทศติดตำม
และประเมินผล

5. สรุปและรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
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ผลการดาเนินงาน
กำรดำเนินงำนตำมโครงกำรพัฒนำกระบวนกำรทำงำน กำรศึกษำที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ในกำร
ทำงำนโดยกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษำดูงำน ได้กำหนดประเด็น กำรศึกษำดูงำนและสังเครำะห์ผลได้ ดังนี้
1. ข้อ สรุ ป ที่ ไ ด้จ ำกกำรฟัง บรรยำยก่อ นกำรบรรยำยมีพิ ธีก ร ส ำนั ก งำนเขตพื้ นที่ ก ำรศึก ษำ
ประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 2 ได้เปิดวิดิทัศน์กำรแนะนำรับผิดชอบโรงเรียนเขตพื้นที่กำรศึกษำ โรงเรียน
นโยบำยในกำรบริหำรจัดกำร ควำมโดดเด่นคือกำรนำรูปแบบของเทคโนโลยีมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนแต่ละกลุ่ม
และขับเคลื่อนกำรทำงำนภำยในให้เกิดเป็นรูปธรรม
2. กำรศึกษำดูงำนครั้งนี้ ช่วยแก้ปัญหำในกำรทำงำนให้กับตนเองได้อย่ำงไรบ้ำง
2.1 ได้แนวทำงในกำรจัดทำเอกสำรและระบบงำน
2.2 ได้ประสบกำรณ์ตรง โดยกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ในกำรแก้ปัญหำกำรทำงำน รวมทั้ง
กำรขยำยโลกทัศน์ เพิ่มประสบกำรณ์กำรในกำรทำงำน
2.3 แก้ปัญหำในเรื่องกำรจัดทำแผนติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำและ
แผนกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำเข้ำด้วยกัน โดยควำมเห็นชอบของ ก.ต.ป.น.
2.4 ได้แนวคิดในกำรแก้ปัญหำที่หลำกหลำยด้วยวิธีที่แตกต่ำงกันตำมบริบท เช่น
- กลุ่ ม งำนส่ ง เสริ ม ได้ แ นวคิ ด ในกำรท ำนวั ต กรรมเรื่ อ งลู ก เสื อ ที่ ส ำมำรถพั ฒ นำ
ต่อยอดได้
- กลุ่มงำนอำนวยกำร ได้แนวคิดกำรบริกำรจุดอำนวยควำมสะดวก
- กลุ่มงำนบุคคล ได้แนวคิดกำรแก้ปัญหำกำรประสำนงำนในกำรติดต่อรำชกำร
- กลุ่ ม งำนนิ เ ทศ ติ ด ตำมและประเมิ น ผลกำรจั ด กำรศึ ก ษำ ได้ แ นวคิ ด กำรนิ เ ทศ
โดยใช้ระบบ SCHOOL NOTE เป็นเครื่องมือในกำรติดต่อสื่อสำร
3. กำรศึกษำดูงำนครั้งนี้ ก่อให้เกิดควำมคิดใหม่ ๆ และนำไปประยุกต์ใช้กับงำนของตนเองได้
อย่ำงไร
3.1 กำรสร้ำงโปรแกรมเพื่อสะดวกในกำรปฏิบัติงำน
3.2 แนวคิดในกำรทำงำนในลักษณะมนุษยสัมพันธ์ นำวิชำกำร ที่จะทำให้กำรทำงำนบรรลุ
วัตถุประสงค์
3.3 นำมำปรับวิธีกำรในกำรปฏิบัติงำน
3.4 นำรูปแบบกำรให้บริกำรทำงวิชำที่หลำกหลำย มำปรับใช้ในงำน ITA
3.5 รูปแบบกำรจัดทำ/เก็บข้อมูล ในกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรมีควำมหลำกหลำยมีหลำยวิธี
ที่สำมำรถ นำมำประยุกต์ใช้ได้
4. กำรศึกษำดูงำนครั้งนี้มีประโยชน์ต่อกลุ่มงำน และสำนักงำนเขตพื้นที่ฯ อย่ำงไรบ้ำง
4.1 นำมำใช้ในกำรปรับระบบกำรทำงำน กำรแบ่งงำนตำมกรอบงำน
4.2 นำแนวคิดในกำรกำหนดกลยุทธ์ เป้ำหมำย มำเทียบเคียงและปรับใช้ให้เหมำะสม
4.3 ศึกษำวิธีปฏิบัติที่ดี (BEST Practice) ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
เพชรบูรณ์ เขต 2 นำมำวิเครำะห์จุดเด่น จุดด้อย และนำมำประยุกต์ใช้กับงำนของตน
4.4 นำรูปแบบกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรนิเทศกับศึกษำนิเทศก์ในเขตพื้นที่ใกล้เคียงมำใช้
ภาพกิจกรรม ปัญหา / อุปสรรค / ความเสี่ยง -
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สรุปผลและข้อเสนอแนะ
1. ควรใช้เวลำในกำรศึกษำดูงำนมำกกว่ำนี้ เพรำะยังศึกษำงำนได้ไม่ทั่วถึง
2. ควรมีกำรศึกษำดูงำนในลักษณะนี้อีก (ใช้หรือไม่ใช้งบประมำณก็ได้) เพรำะกำรศึกษำดูงำน
จำกหน่วยงำน องค์กรอื่นจะได้ประโยชน์มำก แต่ละแห่งมีทั้งจุดเด่น จุดแข็ง ที่สำมำรถนำมำปรับใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อเขตพื้นที่ได้เป็นอย่ำงดี
5. ชือ่ โครงการ : ติดตาม ตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุงตัวชี้วัด พ.ศ. 2560) โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน
 ดำเนินกำรแล้ว
งบประมาณ จำกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม จำนวน 35,000 บำท
วัตถุประสงค์
1. เพื่อติดตำมกำรพัฒ นำหลั กสู ตรสถำนศึกษำตำมหลั กสู ตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
พุ ท ธศั ก รำช 2551 (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ตั ว ชี้ วั ด พ.ศ. 2560) และกำรเตรี ย มหลั ก สู ต รฐำนสมรรถนะโดยใช้
กระบวนกำรวิจัย
2. เพื่อให้ ส ถำนศึกษำในสั งกัดที่จัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนใช้เป็นกรอบในกำรพัฒ นำหลั กสู ตร
สถำนศึกษำและจัดกำรเรียนกำรสอน เพื่อพัฒนำผู้เรียนสำมำรถรำยงำนในรูปแบบกำรวิจัยได้
3. เพื่อให้ผู้ เกี่ยวข้องทั้งระดับ เขตพื้นที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำมีควำมเข้ำใจที่ชัดเจนตรงกัน
สำมำรถนำหลักสูตรไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงมั่นใจและมีประสิทธิภำพสำมำรถรำยงำนในรูปแบบกำรวิจัยได้
การดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม

1 ประชุมคณะทำงำนเพื่อเตรียมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ถอดประสบกำรณ์ หลักสูตรสถำนศึกษำ และกำร
รำยงำนกำรใช้หลักสูตรด้วยกระบวนกำรวิจัย

ระยะเวลำ
ดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

มิถุนำยน 2564 ดร.กรนันท์ วรรณกวี
และคณะศึกษำนิเทศก์

2 กิจกรรมถอดประสบกำรณ์และเติมเต็ม PLC กำรพัฒนำ มิถุนำยน 2564 ดร.กรนันท์ วรรณกวี
โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ รำยงำนกำรใช้หลักสูตร
และคณะศึกษำนิเทศก์
โดยใช้กระบวนกำรวิจัยดำเนินกำรออกทำควำมเข้ำใจ
กลุ่มงำนหลักสูตรฯ
ทุกโรงเรียนเป็นรำยโรง จำนวน 2 โรงเรียนต่อวัน
3 นิเทศ ติดตำมสนับสนุนพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ ทุก
สำระกำรเรียนรู้ และยกย่องเชิดชูเกียรติ

กันยำยน 2564 คณะศึกษำนิเทศก์และ
คณะศึกษำนิเทศก์

ผลการดาเนินงาน
มีกำรวิเครำะห์ และกำหนดเป้ ำหมำย วำงแผนกำรดำเนินงำน มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ดำเนินงำน / แจ้งสถำนศึกษำและผู้เกี่ยวข้อง และดำเนินกำรทลทวนหลักสูตรถำนศึกษำ ได้ 7 โรงเรียนเกิด
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ภำวะกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ จึงต้องงดออกทบทวนหลักสูตร โดยกำรปรับเปลี่ยนกิจกรรม
ให้ โ รงเรี ย นส่ ง โครงสร้ ำ งหลั ก สู ต รแล้ ว ด ำเนิ น กำรแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมกำรตรวจสอบควำมถู ก ต้ อ งและ
ให้ข้อเสนอแนะกับโรงเรียนซึ่งดำเนินกำรในเวลำนอกรำชกำร
ภาพกิจกรรม
ปัญหา / อุปสรรค / ความเสี่ยง
เกิดภำวกำรณ์ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ จึงทำให้ไม่สำมำรถออกกำกับติดตำม
ทบทวนหลักสูตรสถำนศึกษำได้
สรุปผลและข้อเสนอแนะ
6. ชื่อโครงการ : พัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภูมิศาสตร์และหน้าที่พลเมือง

งบประมาณ
วัตถุประสงค์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 ดำเนินกำรแล้ว
จำกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม จำนวน 10,000 บำท

2.1 เพื่อให้ครูผู้สอนวิชำภูมิศำสตร์มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแนวกำรจัดกำรเรียนรู้
กำร
ออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ และกำรวัดกำรประเมินผล
2.2 เพื่อให้ครูผู้สอนรำยวิชำเพิ่มเติมหน้ำที่พลเมืองมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับจุดเน้น คือ 1)
ควำมเป็นไทย 2) รักชำติ ยึดมั่นในศำสนำ และเทิดทูนสถำบันพระมหำกษัตริย์ 3) ควำมเป็นพลเมืองดี ใน
ระบอบประชำธิปไตย 4) ควำมปรองดอง สมำนฉันท์ และ 5) ควำมมีวินัยในตนเอง
2.3 เพื่อขยำยผลกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภูมิศำสตร์และหน้ำที่พลเมืองตำมแนว
ทำงกำรจัดกิจกรรมภูมิศำสตร์และหน้ำที่พลเมืองให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
มหำสำรคำม
การดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
1

ประชุมวำงแผนร่วมกับบุคลำกร/ครู/ผู้นำ/
ผู้รับผิดชอบหน่วยงำน/โรงเรียน
- แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรดำเนินงำน

พฤศจิกำยน 2563

2

ดำเนินกำรกิจกรรมตำมกระบวนกำร
วงจร PDCA

ธันวำคม 2563 – สิงหำคม
2564

นำงดวงใจ จำปำทอง/
คณะศึกษำนิเทศก์/
สถำนศึกษำในสังกัด
สพม.มหำสำรคำม
นำงดวงใจ จำปำทอง/
สถำนศึกษำในสังกัด
สพม.มหำสำรคำม/
คณะศึกษำนิเทศก์
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ที่

กิจกรรม

3

บูรณำกำรกับโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
และค่ำนิยมของชำติ (โครงกำรโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ.)
รำยงำนผลกำรดำเนินโครงกำร

4

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

กุมภำพันธ์ 2564 –
สิงหำคม 2564

นำงดวงใจ จำปำทอง/
คณะศึกษำนิเทศก์

กันยำยน 2564

นำงดวงใจ จำปำทอง/
คณะศึกษำนิเทศก์

ผลการดาเนินงาน
1. มีกำรวิเครำะห์ และกำหนดเป้ำหมำย วำงแผนกำรดำเนินงำน มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ดำเนินงำน / แจ้งสถำนศึกษำและผู้เกี่ยวข้อง ดำเนินกำรส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของเขตพื้นที่การศึกษาได้บูรณาการการจัดการเรียนการสอนภายในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
2. ผลกำรประเมินมีครูในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมำหำสำรคำม ได้ส่งผล
งำนและกิจกรรมเข้ำร่วมประกวดเพื่อขอรับรำงวัล
ภาพกิจกรรม
ปัญหา / อุปสรรค / ความเสี่ยง
เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อจึงไม่สำมำรถจัดกิจกรรมกำรพัฒนำครูแบบ
ONSITE ได้ จึงต้องปรับเปลี่ยนกิจกรรม
สรุปผลและข้อเสนอแนะ
-
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7. ชื่อโครงการ : โครงการตรวจสอบภายใน ประจาปีงบประมาณ 2564
 ดำเนินกำรแล้ว
งบประมาณ จำกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม จำนวน 70,000 บำท
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ ทรำบว่ำกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน บัญชีและพัสดุ ของหน่วยรับตรวจเป็นไปตำม
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบำยที่กำหนด
2. เพื่อเสนอแนะแนวทำงปรับปรุงแก้ไขกำรปฏิบัติงำนกำรเงิน บัญชีและพัสดุ ของสถำนศึกษำให้
มีประสิทธิภำพคุ้มค่ำกับงบประมำณที่ใช้ไป
3. เพื่อติดตำมตรวจสอบกำรใช้จ่ำยเงิน กำรดำเนินงำน และกำรใช้ทรัพยำกรของสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม และสถำนศึกษำในสังกัด ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเกิดประสิทธิผล
ประหยัดคุ้มค่ำ โปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้
4. เพื่อให้ผู้บริหำรของหน่วยรับตรวจ ทรำบปัญหำกำรปฏิบัติงำนของผู้ใต้บังคับบัญชำ ตลอดจน
ให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทำงปรับปรุงแก้ไข กำรบริหำรงำนและกำรปฏิบัติงำนด้ำนต่ ำง ๆ เพื่อกำรตัดสินใจ
แก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ได้อย่ำงรวดเร็วและทันเหตุกำรณ์
การดาเนินงาน
1. เสนอโครงกำรฯ เพื่อขออนุมัติ
2. ตรวจสอบสถำนศึกษำในสังกัด จำนวน 20 โรงเรียน
2.1 ประชุ ม เครื อ ข่ ำ ยผู้ ต รวจสอบภำยในส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำมั ธ ยมศึ ก ษำ
มหำสำรคำม เพื่อวำงแผนกำรตรวจสอบ
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติงำน (Engagement Plan)
2.3 แจ้งโครงกำร/ปฏิทินกำรตรวจสอบให้โรงเรียนเป้ำหมำยทรำบ เพื่อจัดเตรียมหลักฐำน
2.4 ดำเนินกำรตรวจสอบโรงเรียนในสังกัด ตำมปฏิทินประจำเดือน ประกอบด้วย
1) ตรวจสอบกำรเงิ น กำรบั ญ ชี ของโรงเรี ย นในสั ง กั ด (ครอบคลุ ม ประเด็ น กำร
ตรวจสอบ 10 ประเด็น) จำนวน 15 แห่ง
2) ตรวจสอบกำรจัดซื้อ จัดจ้ำงตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ
พ.ศ.2560
3) ตรวจสอบหลักฐำนกำรจ่ำย
4) ตรวจสอบกำรดำเนินงำน สถำนศึกษำจำนวน 5 แห่ง ในประเด็น
4.1) เงินรำยได้สถำนศึกษำ
4.2) โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กิจกรรมสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน งบเงินอุดหนุน
5) ตรวจสอบกำรใช้จ่ำยค่ำสำธำรณูปโภคของส่วนรำชกำร (ตำมนโยบำยคณะรัฐมนตรี)
ของสถำนศึกษำ จำนวน 35 แห่ง
2.5 รำยงำนผลกำรตรวจสอบ
1) รำยงำนผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม
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2) แจ้งผลกำรตรวจสอบให้ห น่ว ยรับตรวจทรำบ เพื่ อดำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะ
ให้ถูกต้อง
3) สรุปผลรำยงำนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
3. รำยงำนผลกำรดำเนินงำนโครงกำร
ผลการดาเนินงาน
กำรตรวจสอบสถำนศึกษำในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม ในรอบ
ระยะเวลำ 6 เดือน เริ่มตั้ งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2563 – 31 มีนำคม 2564 ตำมแผนกำรตรวจสอบภำยในได้
กำหนดไว้ ในปีงบประมำณ 2564 ได้สุ่มตรวจสอบสถำนศึกษำจำนวน 5 แห่ง เป็นโรงเรียนขนำดเล็ก จำนวน
2 แห่ง โรงเรียนขนำดใหญ่ จำนวน 1 แห่ง และโรงเรียนขนำดใหญ่พิเศษ (หน่วยเบิก) จำนวน 2 แห่ง โดยสุ่ ม
ตรวจสอบหลักฐำนกำรรับจ่ำยเงินของสถำนศึกษำ ในปีงบประมำณ 2563 - 2564 มีขอบเขตกำรตรวจสอบใน
ประเด็นต่ำงๆ ดังนี้
1. การตรวจสอบการเงินการบัญชีของสถานศึกษา
ส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มีกำรกำหนดประเด็นในกำรพิจำรณำ
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิ น บัญชี จำนวน 10 ประเด็น โดยกำหนดค่ำคะแนนในแต่ละประเด็น
เพื่อใช้ในกำรพิจำรณำจัดกลุ่มผลกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน กำรบัญชีของโรงเรียน ดังนี้
ประเด็นการตรวจสอบ
ค่าคะแนน
1. กำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี
5
2. กำรควบคุมเงินคงเหลือ
20
3. กำรเก็บรักษำเงิน
5
4. กำรควบคุมกำรรับเงิน
10
5. กำรควบคุมกำรจ่ำยเงิน
20
ประเด็นการตรวจสอบ
ค่าคะแนน
6. กำรจัดทำบัญชี
20
7. กำรจัดทำรำยงำนกำรเงิน
5
8. กำรตรวจสอบรับ – จ่ำยประจำวัน
5
9. กำรควบคุมเงินยืม
5
10. กำรควบคุมใบเสร็จรับเงิน
5
รวม
100
การจัดลาดับผลการปฏิบัติงาน
ค่าคะแนนที่ประเมินได้
ระดับผลการปฏิบัติงาน
85 – 100
4
ดีมำก
70 – 84.99
3
ดี
60 – 69.99
2
พอใช้
ต่ำกว่ำ 60
1
ปรับปรุง
1. จำกกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน บัญชีของโรงเรียนในสังกัด พบข้อสังเกต
ในกำรปฏิบัติงำนในแต่ละประเด็น สรุปได้ดังนี้
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(1) แผนปฏิบัติการประจาปี
(1.1) การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี พบว่ำ โรงเรียนมีกำรจัดทำแผนปฏิบัติ
กำรประจำปียังไม่ถูกต้องครบถ้วน จัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี ไม่ครอบคลุมแหล่งเงินทุกประเภทที่อยู่ในควำม
รับผิดชอบของโรงเรียน คือเงินบริจำค และเงินรำยได้สถำนศึกษำ
(1.2) การดาเนินการตามแผนปฏิบัติการประจาปี พบว่ำ มีกำรใช้จ่ำยเงินแต่ละ
โครงกำรและกิจกรรมเป็นไปตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปี กรณีมีควำมจำเป็นที่ไม่สำมำรถดำเนินงำนโครงกำรและ
กิจกรรมให้เป็นไปตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีได้ สถำนศึกษำได้รำยงำนปัญหำและอุปสรรคกำรดำเนินงำนให้
ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำทรำบ
(1.3) การติดตามและรายงานผลการดาเนินงาน พบว่ำ โรงเรียนส่วนใหญ่ยังไม่มี
กำรติดตำมเร่งรัดกำรใช้จ่ำยเงินให้เป็นไปตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปี ในทุกภำคเรียน และ กำรจัดทำรำยงำน
ผลกำรดำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมที่กำหนดในแผนปฏิบัติกำรประจำปี ยังไม่ครบถ้วนทุกโครงกำร เพื่อเสนอ
ต่อผู้บริหำรสถำนศึกษำทรำบ
(2) การควบคุมเงินคงเหลือ
จำกกำรสอบทำนกำรควบคุ ม เงิ น คงเหลื อ ของโรงเรี ย นในสั ง กั ด พบว่ ำ
มีบำงโรงเรียนที่มีกำรควบคุมเงินคงเหลือที่รัดกุม เหมำะสม สำมำรถควบคุมเงินที่มีอยู่ในควำมรับผิดชอบได้
ครบถ้วน แต่โรงเรียนส่วนใหญ่มีกำรควบคุมเงินคงเหลือยังไม่ถูกต้อง ไม่รัดกุมดังนี้
1) โรงเรี ย นส่ ว นใหญ่ มีกำรจัดทำรำยงำนเงินคงเหลื อประจำวันยังไม่ถูกต้อง
กล่ำวคือ จัดทำไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง และไม่เป็นปัจจุบัน แต่หำกมีกำรจัดทำรำยงำนเงินคงเหลือประจำวัน
เสร็จแล้วจะมีกำรเสนอให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำทรำบ
2) โรงเรียนส่วนใหญ่ มีเงินสดคงเหลือตำมรำยงำนเงินคงเหลือประจำวัน ณ วัน
ตรวจตัดยอด ถูกต้องตรงกับยอดคงเหลือยกไปในสมุดเงินสด
3) โรงเรี ย นส่ ว นใหญ่ มี เงิ นสดคงเหลื อที่ ตรวจนั บได้ครบถ้ ว น ถูก ต้องตรงกั บ
รำยงำนเงินคงเหลือประจำวัน
4) โรงเรียนส่วนใหญ่มียอดเงินฝำกธนำคำรคงเหลือตำมสมุดคู่ฝำกธนำคำร และ
ทะเบียนคุมเงินฝำกประเภทกระแสรำยวัน ถูกต้องตรงกับรำยงำนเงินคงเหลือประจำวัน
5) โรงเรียนบำงแห่ง ไม่มีกำรบันทึกรำยกำรนำเงินประกันสัญญำฝำกสำนักเขต
พื้นที่กำรศึกษำในสมุดคู่ฝำก (ส่วนรำชกำรผู้เบิก) ทำให้สมุดคู่ฝำก และรำยงำนเงินคงเหลือประจำวันแสดงยอด
คงเหลือไม่ถูกต้องตำมควำมเป็นจริง
(3) การเก็บรักษาเงิน
จำกกำรสอบทำนกำรเก็ บ รั ก ษำเงิ นของโรงเรี ยนในสั ง กั ด พบว่ำ โรงเรีย น
ส่ว นใหญ่มีกำรเก็บรักษำเงินยังไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ตำมที่ระเบียบกำหนด โดยผลกำรตรวจสอบกำรเก็บรักษำ
เงินของโรงเรียนสรุปได้ดังนี้
1) กำรแต่งตั้งกรรมกำรเก็บรักษำเงิน พบว่ำ โรงเรียนทุกแห่งมีกำรจัดทำคำสั่ง
แต่งตั้งกรรมกำรเก็บรักษำเงิน

33

รายงานผล การกากับ ติดตาม ผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2) คณะกรรมกำรเก็บรักษำเงิน พบว่ำ มีบำงโรงเรียน ที่คณะกรรมกำรฯ ไม่ได้
ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ระเบียบกำหนด
3) กำรเก็บรักษำเงินแต่ละประเภท พบว่ำ โรงเรียนส่วนใหญ่ไม่มีกำรจัดเก็บรักษำ
เงินสดในตู้นิรภัย แต่จัดเก็บไว้กับเจ้ำหน้ำที่กำรเงินหรือผู้อำนวยกำรโรงเรียน
4) โรงเรียนส่วนใหญ่ เก็บรักษำเงินรำยได้สถำนศึกษำ เงินอุดหนุนตำมโครงกำร
สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ไม่เกินอำนำจกำรเก็บ
รักษำที่กระทรวงกำรคลังอนุมัติ
5) เงินรำยได้แผ่นดิน พบว่ำ
5.1) โรงเรียนส่วนใหญ่ ไม่ได้นำเงินรำยได้แผ่นดินส่งคลังอย่ำงน้อยเดือนละ 1
ครั้ง หรือกรณีมีเงินรำยได้แผ่นดินเก็บรักษำเกินกว่ำ 10,000 บำท ไม่นำส่งคืนคลัง ภำยใน 3 วันทำกำร
5.2) โรงเรียนส่วนใหญ่ มีกำรนำดอกเบี้ยเงินฝำกธนำคำรเงินอุดหนุนนำส่งคืน
คลังเป็นรำยได้แผ่นดิน
5.3) โรงเรียนบำงแห่งมีเงินอุดหนุนเหลือจ่ำยเกินกว่ำ 2 ปีงบประมำณ แต่ยัง
ไม่ได้นำส่งคืนคลังเป็นรำยได้แผ่นดิน
6) เงินภำษีหัก ณ ที่จ่ำย พบว่ำ โรงเรียนส่วนใหญ่ มีกำรนำเงินภำษีหัก ณ ที่จ่ำย
นำส่งสรรพำกรในท้องที่ภำยใน 7 วันนับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ำยเงิน แต่ก็มีบำงครั้งที่นำส่งล่ำช้ำไปบ้ำง
(4) การควบคุมการรับเงิน
จำกกำรสอบทำนกำรควบคุมกำรรับเงินของโรงเรียนในสังกัด พบว่ำ โรงเรียนส่ว น
ใหญ่มีกำรควบคุมกำรรับ เงิน ยังไม่ถูกต้อง ครบถ้ว นเป็นไปตำมที่ระเบียบกำหนด โดยผลกำรตรวจสอบกำร
ควบคุมกำรรับเงินของโรงเรียน สรุ ปได้ดังนี้ โรงเรียนส่วนใหญ่ มีคำสั่งหรือบันทึกมอบหมำยผู้ทำหน้ำที่รับ –
จ่ำยเงินเป็นลำยลักษณ์อักษร มีโรงเรียนบำงแห่ง ที่มีกำรออกใบเสร็จรับเงินยังไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน กล่ำวคือ
กำรออกใบเสร็จรับเงินไม่เรียงลำดับตำมวันที่ที่รับเงิน มีกำรออกใบเสร็จรับเงินสลับวั นที่กันไปมำ และไม่มีกำร
สรุปยอดเงินที่รับไว้ด้ำนหลังใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้ำยของแต่ละวัน
(5) การควบคุมการจ่ายเงิน
จำกกำรสอบทำนกำรควบคุมกำรจ่ำยเงินของโรงเรียนในสังกัด พบว่ำ โรงเรียน
ส่วนใหญ่มีกำรควบคุมกำรจ่ำยเงินยังไม่ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตำมวัตถุประสงค์และตำมที่ระเบียบกำหนด
โดยผลกำรตรวจสอบกำรควบคุมกำรจ่ำยเงินของโรงเรียน สรุปได้ดังนี้
1) โรงเรี ย นบำงแห่ ง มีก ำรจ่ำยเงินไม่ถูกต้อ งตำมวั ตถุประสงค์ ระเบีย บ หรื อ
แนวทำงกำรดำเนินงำนตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกำหนด เช่น นำเงินอุดหนุนรำยหัว
นักเรียนและเงินปัจจัยพื้นฐำนนักเรียนยำกจนไปจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำรถรับ - ส่งนักเรียนทุกคนมำโรงเรียน
ฯลฯ
2) โรงเรี ย นส่ ว นใหญ่ กำรจ่ ำ ยเงิ น ทุ ก รำยกำรได้ รั บ อนุ มั ติ จ ำกผู้ อ ำนวยกำร
สถำนศึกษำและยอดเงินที่จ่ำยตรงกับที่ได้รับอนุมัติ มีหลักฐำนกำรจ่ำยเงินครบถ้วนทุกรำยกำร
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3) โรงเรียนบำงแห่ง ผู้จ่ำยเงินลงลำยมือชื่อรับรองกำรจ่ำยพร้อมระบุชื่อตัวบรรจง
และวัน เดือน ปีที่จ่ำยเงินกำกับไว้ที่หลักฐำนกำรจ่ำยไม่ครบถ้วนทุกรำยกำร
(6) การจัดทาบัญชี
จำกกำรสอบทำนกำรจั ด ท ำบั ญ ชี ข องโรงเรี ย นในสั ง กั ด พบว่ ำ โรงเรี ย น
ส่วนใหญ่ ที่มีกำรจัดทำบัญชี ไม่ครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน โดยผลกำรตรวจสอบกำรจัดทำบัญชีของโรงเรียน
สรุปได้ดังนี้
1) โรงเรียนบำงแห่ง มีกำรจัดทำสมุดเงินสด แต่ไม่ถูกต้องและไม่เป็นปัจจุบัน ทำให้
ไม่สำมำรถควบคุมเงินที่มีอยู่ในควำมรับผิดชอบได้
2) โรงเรียนส่วนใหญ่ มีกำรจัดทำทะเบียนคุมเงินนอกงบประมำณ แต่จัดทำยังไม่
ครบถ้วนถูกต้อง ทำให้ไม่ได้บันทึกแยกตำมประเภทของเงินที่ได้รับ และทำให้ไม่สำมำรถควบคุมเงินแต่ละ
ประเภทได้
3) โรงเรียนส่วนใหญ่ ไม่ได้จัดทำทะเบียนคุมกำรรับและนำส่งเงินรำยได้แผ่นดิน
หรือมีกำรจัดทำแต่ไม่ครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน
4) โรงเรี ยนส่ว นใหญ่ มีกำรจัดทำทะเบียนคุมเอกสำรแทนตัว เงิน/ทะเบียนคุม
ลูกหนี้รำยตัว แต่ไม่ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน
5) โรงเรียนส่วนใหญ่ ไม่ได้จัดทำทะเบียนเงินฝำกธนำคำรประเภทกระแสรำยวัน
เพื่อควบคุมเงินฝำกธนำคำรครบทุกบัญชี
(7) การจัดทารายงานการเงิน
จำกกำรสอบทำนกำรจัดทำรำยงำนกำรเงินของโรงเรียนในสังกัด พบว่ำ มีโรงเรียน
บำงแห่ง ที่มี ก ำรจัด ทำรำยงำนกำรเงิน ครบถ้ว นถูก ต้อ งเป็น ไปตำมแนวทำงที่สำนัก งำนคณะกรรมกำร
กำรศึก ษำขั้น พื้น ฐำนกำหนด แต่โรงเรียนส่วนใหญ่ มีกำรจัดทำรำยงำนกำรเงินที่ยั งไม่เป็นไปตำมแนวทำงที่
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกำหนด โดยผลกำรตรวจสอบกำรจัดทำรำยงำนกำรเงินของโรงเรียน
สรุปได้ดังนี้
1) โรงเรียนส่วนใหญ่ ยังไม่มีกำรจัดทำงบกระทบยอดเงินฝำกธนำคำรประเภท
กระแสรำยวัน และรำยงำนประเภทเงินคงเหลือ
2) โรงเรี ย นส่ ว นใหญ่ ไม่ มีกำรจัดส่ งรำยงำนประจ ำเดือนให้ ส ำนั กงำนเขตพื้ นที่
กำรศึกษำ ประกอบด้วย สำเนำรำยงำนเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันสิ้นเดือน รำยงำนประเภทเงินคงเหลือ และ
รำยงำนงบกระทบยอดเงินฝำกธนำคำร
3) โรงเรียนส่วนใหญ่ ไม่มีกำรจัดทำรำยงำนกำรรับ - จ่ำยเงินรำยได้สถำนศึกษำตำม
แบบที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกำหนด และไม่เสนอคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
(8) การตรวจสอบรับ – จ่ายประจาวัน
จำกกำรสอบทำนกำรรั บ – จ่ ำ ยประจ ำวั น ของโรงเรี ย นในสั ง กั ด พบว่ ำ
โรงเรียนส่วนใหญ่ มีกำรตรวจสอบรับ – จ่ำยประจำวันเป็นไปตำมที่ระเบียบกำหนด และมีโรงเรียนบำงแห่ง
ที่ไม่จัดให้มีกำรตรวจสอบรับ - จ่ำยประจำวัน โดยผลกำรตรวจสอบกำรรับ – จ่ำยประจำวันของโรงเรียน สรุป
ได้ดังนี้
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1) โรงเรียนส่วนใหญ่ มีกำรแต่งตั้งหรือมอบหมำยให้มีผู้ทำหน้ำที่ตรวจสอบกำรรับ
– จ่ำยประจำวันตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินจำกคลัง กำรรับเงิน กำรจ่ำยเงิน กำรเก็บ
รักษำเงินและกำรนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 กำหนด
2) โรงเรียนบำงแห่ง ผู้ได้รับกำรแต่งตั้งหรือมอบหมำยให้ทำหน้ำที่ตรวจสอบรับ –
จ่ำยประจำวันไม่ได้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำย
(9) การควบคุมลูกหนี้เงินยืม
จำกกำรสอบทำนกำรควบคุมลูกหนี้เงินยืมของโรงเรียนในสังกัด พบว่ำ โรงเรียน
บำงแห่ง มีกำรควบคุมลูกหนี้เงินยืมรัดกุม เหมำะสม เป็นไปตำมที่ระเบียบกำหนด และโรงเรียนส่วนใหญ่ มี
กำรควบคุมลูกหนี้เงินยืมยังไม่รัดกุมเพียงพอ โดยผลกำรตรวจสอบกำรควบคุมลูกหนี้เงินยืมของโรงเรียน สรุปได้
ดังนี้
1) โรงเรียนบำงแห่ง มีกำรจัดทำสัญญำกำรยืมเงิน แต่บันทึกกำรยืมเงินในทะเบียน
คุมเอกสำรแทนตัวเงิน หรือจัดเก็บสัญญำกำรยืมเงินไม่ครบถ้วนถูกต้อง
2) โรงเรียนส่วนใหญ่ ที่สัญญำกำรยืมเงิน ไม่ระบุวันที่ส่งใช้คืนเงินยืม และไม่บันทึก
ข้อมูลกำรส่งใช้คืนเงินยืมในสัญญำยืม
3) โรงเรียนบำงแห่ง มีลูกหนี้เงินยืมค้ำงนำนเกินระยะเวลำตำมที่ระเบียบกำหนด
มีกำรให้ยืมเงินครั้งใหม่ โดยที่ยังไม่มีกำรส่งใช้คืนเงินยืมรำยเดิมให้เสร็จสิ้นก่อน และยังไม่ได้ติดตำมเร่งรัดกำร
ส่งใช้คืนเงินยืมในรำยที่ถึงกำหนดให้เสร็จสิ้น
(10) การควบคุมใบเสร็จรับเงิน
จำกกำรสอบทำนกำรควบคุ ม ใบเสร็ จ รั บ เงิ น ของโรงเรี ย นในสั ง กั ด พบว่ ำ
โรงเรียนส่วนใหญ่ มีกำรควบคุมใบเสร็จรับเงินไม่ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตำมที่ระเบียบกำหนด โดยผลกำรตรวจสอบ
กำรควบคุมใบเสร็จรับเงินของโรงเรียน สรุปได้ดังนี้
1) โรงเรียนส่วนใหญ่ มีกำรจัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน แต่กำรบันทึกรำยกำรใน
ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินยังไม่ถูกต้องครบถ้วน
2) โรงเรี ย นส่ ว นใหญ่ มีกำรรับช ำระเงินและออกใบเสร็จรับเงินครบถ้ว นทุ ก
รำยกำร
3) โรงเรียนส่วนใหญ่ ไม่มีกำรใช้ใบเสร็จรับเงินข้ำมปีงบประมำณ
4) โรงเรียนส่วนใหญ่ ที่ใบเสร็จรับเงินคงเหลือของปีงบประมำณก่อน โรงเรียนมีกำร
ประทับตรำเลิกใช้ ปรุ หรือเจำะรูใบเสร็จรับเงินฉบับที่เหลือที่ติดอยู่กับเล่มใบเสร็จรับเงิน
5) โรงเรี ย นส่ ว นใหญ่ ที่ สิ้ น ปี ง บประมำณไม่ มี ก ำรจั ด ท ำรำยงำนกำรใช้
ใบเสร็จรับเงินเสนอผู้อำนวยกำรโรงเรียนทรำบ หรือจัดทำแต่ไม่ครบถ้วน
2. ผลกำรประเมิ น กำรปฏิ บั ติ ง ำนด้ ำ นกำรเงิ น กำรบั ญ ชี ข องสถำนศึ ก ษำในสั ง กั ด
สรุปได้ดังนี้
2.1 โรงเรียน จำนวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 33.33 ที่มีผลกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน
กำรบัญชีอยู่ในระดับดีมำก ได้ค่ำคะแนน 86 คะแนน โดยพบว่ำ เป็นโรงเรียนที่ มีผลกำรปฏิบัติงำนถูกต้องใน
ประเด็นกำรควบคุมเงินคงเหลือ กำรรำยงำนกำรเงิน กำรตรวจสอบรับ-จ่ำยประจำวัน และกำรควบคุมเงินยืม
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แต่ยังคงมีกำรดำเนินกำรไม่ถูกต้องในบำงประเด็น ได้แก่ กำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี กำรเก็บรักษำเงิน
กำรควบคุมกำรรับเงิน กำรควบคุมกำรจ่ำยเงิน กำรจัดทำบัญชี และกำรควบคุมใบเสร็จรับเงิน ซึ่งได้แนะนำให้
โรงเรียนปฏิบัติให้ถูกต้องแล้ว
2.2 โรงเรีย น จำนวน 1 แห่ ง คิดเป็นร้อยละ 33.33 ที่มีผลกำรปฏิบัติงำนอยู่ใน
ระดับดี ได้ค่ำคะแนน 71.50 คะแนน โดยพบว่ำ เป็นโรงเรียนที่ มีผลกำรปฏิบัติงำนถูกต้องในประเด็นกำร
ควบคุมกำรรับเงิน และกำรจัดทำบัญชี และยังมีกำรดำเนินกำรไม่ถูกต้องในประเด็น กำรจัดทำแผนปฏิบัติ
กำรประจำปี กำรควบคุมเงินคงเหลือ กำรเก็บรักษำเงิน กำรควบคุมกำรจ่ำยเงิน กำรรำยงำนกำรเงิน กำร
ควบคุมเงินยืม และกำรควบคุมใบเสร็จรับเงิน
2.3 โรงเรีย น จำนวน 1 แห่ ง คิดเป็นร้อยละ 33.33 ที่มีผลกำรปฏิบัติงำนอยู่ใน
ระดับ พอใช้ ได้ค่ำคะแนน 60.5 คะแนน โดยพบว่ำ เป็นโรงเรียนที่มีผ ลกำรปฏิบัติงำนถูกต้องในประเด็น
กำรควบคุมเงินยืม ส่วนประเด็นอื่นๆ ยังมีกำรดำเนินกำรยังไม่ถูกต้องครบถ้วน
สำหรับผลกำรปฏิบัติกำรเงิน กำรบัญชี ที่ยังไม่รัดกุมเพียงพอ โดยประเด็นข้อสังเกต
เรียงลำดับจำกมำกไปหำน้อย สรุปได้ดังนี้
1) กำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี ดำเนินกำรไม่ครบถ้วนตำมแนวทำงที่กำหนด
2) กำรเก็บรักษำเงินไม่เป็นไปตำมที่ระเบียบกำหนด จำนวน
3) กำรควบคุมกำรจ่ำยเงินไม่ถูกต้องตำมระเบียบที่กำหนด
4) จัดทำบัญชีหรือทะเบียนคุมไม่ครบถ้วนถูกต้อง และไม่เป็นปัจจุบัน
5) กำรควบคุมใบเสร็จรับเงิน ไม่ถูกต้องครบถ้วน ตำมที่ระเบียบกำหนด
6) จัดทำรำยงำนกำรเงินไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง และไม่จัดส่งรำยงำนให้สำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ
7) กำรควบคุมเงินคงเหลือไม่ถูกต้องครบถ้วน ตำมที่ระเบียบกำหนด
8) กำรควบคุมกำรรับเงินไม่ถูกต้องครบถ้วนตำมที่ระเบียบกำหนด
9) ไม่จัดให้มีกำรตรวจสอบรับ - จ่ำยประจำวัน
10) กำรควบคุมเงินยืมไม่รัดกุม ไม่ถูกต้องตำมที่ระเบียบกำหนด
2. งานตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านบัญชี การเงินของโรงเรียนหน่วยเบิกในสังกัด
ผลการดาเนินการ สิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2564 ได้ดำเนินกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน
ด้ำนบัญชี กำรเงินของโรงเรียนหน่วยเบิก ผลกำรตรวจสอบสรุปได้ดังนี้
1) กำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี
มีกำรดำเนินกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี เป็นไปตำมระเบียบและขั้นตอนของ
กำรจั ด ทำ แต่ ใ นแผนปฏิบั ติ กำรประจ ำปี มี ก ำรระบุ แ หล่ งของเงิ นที่ เ บิก จ่ำ ยยัง ไม่ชั ด เจน โดยเฉพำะกำร
ดำเนินงำนโครงกำรไม่ได้ระบุว่ำให้เบิกจ่ำยจำกแหล่งเงินงบประมำณใด ซึ่งโรงเรียนจะต้องกำหนดไว้ให้ชัดเจน
ถึงแหล่งของเงินที่จะต้องเบิกจ่ำย เพื่อให้สำมำรถเบิกจ่ำยได้โดยไม่ผิดวัตถุประสงค์ของเงินแต่ละประเภท
2) ระบบควบคุมกำรปฏิบัติงำนในระบบ GFMIS Web Online
2.1) กำรมอบหมำยงำน ณ วันที่เข้ำทำกำรสอบทำน ระหว่ำงวันที่ 8 – 9 ธันวำคม
2563 โรงเรียนมีเอกสำรหลักฐำนให้สอบทำนยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ในประเด็นต่ำงๆ ที่ กำหนดไว้ เนื่องจำก
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบจัดเก็บเอกสำรหลักฐำนไม่เป็นระบบ มีกำรจัดเก็บเอกสำรแยกชุดกันระหว่ำงหลักฐำนขอ
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เบิก บันทึกขออนุมัติจ่ำยเงิน หลักฐำนกำรจ่ำย หน้ำฎีกำเบิกเงิน เอกสำรไม่ได้จัดเก็บไว้ในชุดเดียวกัน ทำให้ไม่
สะดวกในกำรค้นหำเอกสำร และกำรเรียกเอกสำรมำตรวจในแต่ละรำยกำรได้ข้อมูลล่ำช้ำ
จำกกำรตรวจสอบคำสั่งมอบหมำยงำนในหน้ำที่รับผิดชอบด้ำนงบประมำณของ
โรงเรี ย น ปรำกฏว่ ำ มี ค ำสั่ ง มอบหมำยงำนเป็ น ลำยลั ก ษณ์ อั ก ษร ในกำรปฏิ บั ติ จ ริ ง ผู้ ที่ รั บ ผิ ด ชอบในกำร
ปฏิบัติงำนกำรเงิน และงำนบัญชี เป็นบุคคลคนเดียวกัน ซึ่งไม่เ ป็นไปตำมหลักกำรควบคุมภำยในที่ดี ทำให้เกิด
ควำมเสี่ยงต่อกำรปฏิบัติงำน ส่งผลทำให้มีกำรจัดเก็บเอกสำรหลักฐำนไม่เป็นระบบ และกำรบันทึกบัญชีไม่เป็น
ปัจจุบัน
2.2 ) กำรควบคุมกำรเข้ำปฏิบัติงำนในระบบ GFMIS Web Online ในคำสั่ งผู้ ถื อ
ครอง Token Key ไม่ตรงกับคำสั่งกำรปฏิบัติงำน และยังไม่เป็นปัจจุบัน
2.3) กำรตรวจสอบกำรรับ-จ่ำยประจำวัน มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบกำร
รับ-จ่ำยเงินประจำวันโรงเรียน แต่ไม่มีกำรปฏิบัติจริง
3) กำรควบคุมเงินสด เงินฝำกธนำคำร เงินฝำกคลัง และลูกหนี้เงินยืม
3.1) กำรควบคุมเงินสด
3.1.1) จำกกำรตรวจนับเงินสดในมือ ณ วันเข้ำตรวจสอบ เงินสดในมือ กับ เงิน
สดคงเหลือในรำยงำนเงินคงเหลือประจำวัน และเงินสดคงเหลือตำมงบทดลองในระบบ GFMIS ไม่ตรงกัน
จำนวนเงินสดที่ตรวจนับได้มีกำรถือเงินสดไว้ในมือเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน ไม่ได้นำเก็บไว้ในตู้นิ รภัย และพบว่ำบุคคล
ที่ถือกุญแจตู้นิรภัย และรหัสเปิดตู้นิรภัยอยู่กับบุคคลคนเดียว คือ หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน ซึ่งเป็นกำรปฏิบัติ
ไม่เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกเงินจำกคลัง กำรรับเงิน กำรจ่ำยเงิน กำรเก็บรักษำเงิน
และกำรนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 ในหมวด 7กำรเก็บรักษำเงินของส่วนรำชกำร
3.1.2) กำรจัดทำรำยงำนเงินคงเหลือประจำวัน ไม่ได้จัดทำเป็นปัจจุบัน และไม่
สำมำรถระบุรำยละเอียดเงินคงเหลือได้ กรรมกำรตรวจนับเงินคงเหลือประจำวันไม่ลงนำม และหัวหน้ำส่วน
รำชกำรไม่ลงนำมรับรอง เจ้ำหน้ำที่กำรเงินผู้ปฏิบัติกับกรรมกำรตรวจนับเป็นบุคคลคนเดียวกัน
3.1.3) ทุกสิ้นวันและทุกสิ้นเดือน ไม่มีกำรเรียกรำยงำนเงินสดคงหลือประจำวัน
จำกระบบ GFMIS มำเพื่ อ ตรวจสอบกั บ รำยงำนเงิ น คงเหลื อ ประจ ำวั น และยอดคงเหลื อ ในสมุ ด เงิ น สด
(Manual) ทำให้ไม่ทรำบผลต่ำง และไม่ได้จัด ทำรำยงำนกระทบยอดให้ตรงกับรำยงำนเงินคงเหลือประจำวัน
(Manual)
3.1.4) ใบเสร็จรับเงิน ไม่ได้จัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน, มีกำรจัดทำรำยงำน
กำรใช้ใบเสร็จรับเงิน แต่มีรำยละเอียดไม่ครบถ้วน, มีกำรใช้ใบเสร็จรับเงินข้ำมปีงบประมำณ, ใบเสร็จรับเงินลง
วันที่สลับ ไปมำไม่เรียงลำดับตำมวันที่เกิดเหตุกำรณ์, เมื่อสิ้นปีงบประมำณ กรณีที่มีใบเสร็จรับเงินคงเหลืออยู่
ในเล่ม ไม่ได้ทำกำรเจำะหรือปรุใบเสร็จรับเงินฉบับที่ยังใช้ไม่หมด ซึ่งเป็นกำรปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตำมระเบียบ
กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกเงินจำกคลัง กำรรับเงิน กำรจ่ำยเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรนำเงินส่งคลัง
พ.ศ. 2562 ในหมวด 6 กำรรับเงินของส่วนรำชกำร ส่วนที่ 1 ใบเสร็จรับเงิน
3.2) กำรควบคุมเงินฝำกธนำคำร
พบว่ำ โรงเรียนไม่ได้จัดทำงบกระทบยอดเงินฝำกธนำคำร ณ วันสิ้นเดือน ทำให้
ไม่สำมำรถควบคุมเงินฝำกธนำคำรได้ว่ำเงินฝำกธนำคำรคงเหลือในแต่ละบัญชีประกอบไปด้วยเงินอะไรบ้ำง
นอกจำกนี้ยังไม่ได้จัดทำทะเบียนคุมเงินแต่ละประเภทไว้ ทำให้ไม่สำมำรถทรำบได้ว่ำเงินที่มีอยู่ในบัญชีเงินฝำก
ธนำคำรเป็นเงินคงเหลือของเงินประเภทใด จำนวนเท่ำใด
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3.3) กำรควบคุมเงินฝำกคลัง
พบว่ำ โรงเรียนไม่ได้จัดทำทะเบียนคุมเงินฝำกคลัง และในทุกสิ้นเดือนไม่ได้ทำ
กำรกระทบยอดเงินฝำกคลังคงเหลือตำมทะเบียนคุมเงินนอกงบประมำณกับรำยงำนแสดงกำรเคลื่อนไหว เงิน
ฝำกกระทรวงกำรคลัง ทำให้ไม่ทรำบว่ำเกิดผลต่ำง และไม่สำมำรถหำรำยละเอียดของผลต่ำงได้
3.4) กำรควบคุมลูกหนี้เงินยืม
3.4.1) จำกกำรสอบทำน พบว่ำ ไม่มีลูกหนี้เงินยืมในงบประมำณ มีแต่ลูกหนี้เงิน
ยืมนอกงบประมำณ ณ วันสอบทำนมีบั ญชีลู กหนี้เงินยืมนอกงบประมำณตำมงบทดลองในระบบ GFMIS
จำนวน 530,290.- บำท แต่โรงเรียนยังไม่สำมำรถหำรำยละเอียดได้
3.4.2) มีลูกหนี้เงินยืมค้ำงนำนเกินระยะเวลำที่ระเบียบกำหนด และมีกำรยืมเงิน
ซ้ำในบำงรำยที่ยั งไม่ได้ส่ งใช้คืนเงินยื ม เนื่ องจำกโรงเรียนฯ จัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมแต่กำรบันทึก
รำยกำรไม่เป็นปัจจุบันและไม่ได้ระบุวันครบกำหนดส่งใช้เงินยืม นอกจำกนี้เมื่อมีกำรส่งเอกสำรชดใช้เงินยืม
ไม่ได้ออกใบรับใบสำคัญให้กับลูกหนี้เงินยืม และไม่ได้ออกใบเสร็จรับเงินให้ทันทีในบำงรำยกำรที่มีกำรชดใช้คืน
เป็นเงินสด และไม่มีกำรสลักหลังในสัญญำยืมเมื่อได้รับชดใช้คืนเงินยืมแล้ว ทำให้ไม่สำมำรถควบคุมลูกหนี้เงิน
ยืมได้
3.4.3) ไม่ มี ก ำรจั ด ท ำรำยละเอี ย ดลู ก หนี้ เ งิ น ยื ม คงค้ ำ ง ณ วั น สิ้ น เดื อ น
เปรียบเทียบกับยอดคงค้ำงของบัญชีลูกหนี้เงินยืมในระบบ GFMIS เพื่อเสนอผู้บริหำรโรงเรียนทรำบ
4) กำรควบคุมกำรเบิกจ่ำยเงิน
4.1) เงินงบประมำณ
1) กำรควบคุมเงินงบประมำณ ไม่ได้จัดทำทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
เพื่อควบคุมกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ ทำให้ไม่มีกำรสอบทำนยอดเงินงบประมำณคงเหลือตำมทะเบียนคุมเงิน
ประจำงวดส่วนจังหวัด เปรียบเทียบกับยอดคงเหลือตำมรำยงำนแสดงยอดงบประมำณ
3) กำรควบคุมกำรวำงเบิกเงินงบประมำณ ไม่ได้จัดทำทะเบียนคุมกำรเบิกจ่ำยเงิน
ไม่ได้จัดทำทะเบียนคุมฎีกำเบิกเงิน ทั้งกำรเบิกจ่ำยผ่ำนส่วนรำชกำร และกำรเบิกจ่ำยตรงผู้ขำย ทำให้ไม่ทรำบ
รำยละเอียดของเงินแต่ละฎีกำที่วำงเบิกในระบบ GFMIS
4) กำรเบิ ก เงิ น งบประมำณ รำยกำรค่ ำเช่ ำ บ้ำ นปี ง บประมำณ 2563 โรงเรี ย น
ดำเนินกำรโดยวำงฎีกำเบิกเงินออกมำทั้งจำนวน มำพักไว้ในบัญชีเงินอุดหนุนของโรงเรียนและจ่ำยให้กับผู้มี
สิทธิ์เป็นรำยเดือน ซึ่งเป็นกำรดำเนินกำรที่ไม่เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกเงินจำกคลัง
กำรรับเงิน กำรจ่ำยเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 ข้อ 22 และ ข้อ 23
5) กำรควบคุมกำรจ่ำยเงิน
- มีกำรจัดทำทะเบียนคุมกำรสั่งจ่ำยเช็ค แต่ส่วนใหญ่ไม่ปรำกฏลำยมือชื่อผู้รับเช็คใน
ทะเบียนคุมกำรสั่งจ่ำยเช็คและที่ด้ำนหลังต้นขั้วเช็ค ทะเบียนคุมเช็คบำงรำยกำร ผู้มีอำนำจกำรสั่งจ่ำยไม่ได้ลง
นำมตำมเงื่อนไขกำรสั่งจ่ำย
- กำรจ่ำยเงินค่ำเช่ำบ้ำน จ่ำยเป็นเช็ค พบว่ำ กำรเขียนเช็คไม่มีกำรขีดคร่อม ต้นขั้วเช็ค
ด้ำนหลังไม่มีลำยมือชื่อผู้รับเช็ค ไม่ระบุวัน เดือน ปี ในกำรรับเช็ค
- กรณี ก ำรจ่ ำยตรงให้ เ จ้ ำ หนี้ / ผู้ มี สิ ท ธิ์ ไม่มี ก ำรเรี ย กใบเสร็ จ รั บ เงิ นมำเก็ บ ไว้ เ ป็ น
หลักฐำนเพื่อใช้ในกำรตรวจสอบ
- โรงเรี ย นฯ ยั ง ไม่ ไ ด้ ด ำเนิ น กำรจ่ ำ ยเงิ น ผ่ ำ นระบบ KTB Corporate Online ตำมที่
กระทรวงกำรคลังกำหนด
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4.2) เงินอุดหนุน
1) โรงเรียน ไม่ได้จัดทำทะเบียนคุมเงินอุดหนุนแยกแต่ละประเภทรำยกำรไว้ มีเพียง
ทะเบียนคุมยอดรวมทั้งหมดไว้ ทำให้ไม่สำมำรถแสดงรำยละเอียดเงินคงเหลือของเงินอุดหนุนแต่ละประเภทได้
ส่งผลให้ยอดคงเหลือตำมทะเบียนคุมเงินนอกงบประมำณประเภทเงินอุดหนุน ไม่ตรงกับรำยงำนเงินคงหลือ
ประจำวันและสมุดคู่ฝำกธนำคำร และรำยงำนธนำคำร (Bank Statement)
2) ตรวจพบว่ำ มีกำรถอนเงินปัจจัยพื้นฐำนนักเรียนยำกจนออกมำจ่ำยให้กับนักเรียน
และมีกำรจ่ำยไม่หมด แต่ยังไม่พบหลักฐำนกำรนำเงินฝำกเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำร หรือหลักฐำนกำรนำเงิน
ส่งคืนคลัง
3) เงิ น อุด หนุ น ค่ำ อุ ปกรณ์ ก ำรเรีย น จำกกำรตรวจสอบเอกสำรหลั กฐำน พบว่ ำ
มีเงินอุดหนุนค่ำอุปกรณ์กำรเรียนคงเหลือและยังไม่ได้นำส่งคืนคลังเป็นเงินรำยได้แผ่นดิน
4) เงินอุดหนุนค่ำเครื่องแบบนักเรียน จำกกำรตรวจสอบเอกสำรหลักฐำน พบว่ำ
มีเงินอุดหนุนค่ำเครื่องแบบนักเรียนคงเหลือและยังไม่ได้นำส่งคืนคลังเป็นเงินรำยได้แผ่นดิน
5) เงิ น อุด หนุ น ค่ำ หนัง สื อ เรีย น เนื่ องจำกในวั นที่ เข้ำ ทำกำรตรวจสอบ เอกสำร
หลักฐำนกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำหนังสือเรียน ยังมีไม่ครบถ้วนและมีข้อมูลไม่เพียงพอที่จะสำมำรถออกรำยงำนผล
กำรตรวจสอบได้ ในเบื้องต้นพบว่ำมีกำรจ่ำยเงินค่ำหนังสือเรียนเกินจำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน
70,988.- บำท (เจ็ดหมื่นเก้ำร้อยแปดสิบแปดบำทถ้วน) จึงให้โรงเรียน ดำเนินกำรหำเอกสำรกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำ
หนังสื อเรีย นในแต่ละครั้งที่มีกำรจัดซื้อจำกงบประมำณเงินอุดหนุนค่ำหนังสือเรียนที่ได้รับจัดสรร และนำ
เอกสำรกำรดำเนินงำนในแต่ละครั้งมำรวมเก็บไว้ในชุดเดียวกัน และทำกำรตรวจสอบว่ำในกำรจั ดซื้อหนังสือได้
ดำเนินกำรถูกต้องตำมระเบียบหรือไม่อย่ำงไร มีกำรจัดซื้อหนังสือเกินจำนวนเงินที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ
หรือไม่ อย่ำงไร
6) เงิ น อุ ด หนุ น ค่ ำ กิ จ กรรมพั ฒ นำคุ ณ ภำพผู้ เ รี ย น เนื่ อ งจำกในวั น ที่ เ ข้ ำ ท ำกำร
ตรวจสอบ เอกสำรหลักฐำนกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำกิจกรรมพั ฒนำคุณภำพผู้เรียน ยังมีไม่ครบถ้วนและมีข้อมูลไม่
เพียงพอที่จะสำมำรถออกรำยงำนผลกำรตรวจสอบได้ จึงได้แจ้งให้โรงเรียน ดำเนินกำรจัดทำทะเบียนคุมเงิน
อุดหนุนแยกประเภทแต่ละรำยกำรไว้ รวมถึงกำรจัดทำทะเบียนคุมเงินอุดหนุนค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพ
ผู้เรียนด้วย พร้อมทั้งบันทึกกำรรับ-จ่ำย เพื่อจะได้ทรำบว่ำปัจจุบันมีเงินคงเหลืออยู่เท่ำใด จะได้นำมำใช้จ่ำยให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนต่อไป และหำกมีเงินคงเหลือที่เกินระยะเวลำกำรใช้จ่ำยเงินให้นำส่งคืนเป็นเงิน
รำยได้แผ่นดินต่อไป
7) เงินอุดหนุนค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน (เงินอุดหนุ นรำยหัว) เนื่องจำกในวันที่เข้ำทำ
กำรตรวจสอบ เอกสำรหลักฐำนกำรเบิกจ่ำยเงินอุดหนุนค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน (เงินอุดหนุนรำยหัว) ยังมีไม่
ครบถ้วนและมีข้อมูลไม่เพียงพอที่จะสำมำรถออกรำยงำนผลกำรตรวจสอบได้ จึงได้แจ้งให้โรงเรียน ดำเนินกำร
จั ดทำทะเบี ย นคุมเงิน อุดหนุ น แยกประเภทแต่ล ะรำยกำรไว้ รวมถึงกำรจัดท ำทะเบียนคุม เงินอุด หนุนค่ ำ
กิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียนด้วย พร้อมทั้งบันทึกกำรรับ -จ่ำย เพื่อจะได้ทรำบว่ำปัจจุบันมีเงินคงเหลืออยู่
เท่ำใด จะได้นำมำใช้จ่ำยให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนต่อไป และหำกมีเงินคงเหลือที่เกินระยะเวลำกำรใช้
จ่ำยเงินให้นำส่งคืนเป็นเงินรำยได้แผ่นดินต่อไป
5) กำรจัดทำรำยงำนกำรเงินและกำรจัดส่งให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนมีกำรจัดทำรำยงำนกำรเงินส่งให้กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
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1) รำยงำนประจำเดือนทุกสิ้นเดือน มีกำรจัดทำรำยงำนงบทดลองรำยเดือน-หน่วยเบิกจ่ำย
จำกระบบ GFMIS Web Online โดยจัดส่งให้ สตง. ภำยในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป แต่ไม่ได้จัดส่งให้ สพฐ.
2) ไม่ได้ทำงบกระทบยอดเงินฝำกธนำคำร เพื่อเปรียบเทียบจำนวนเงินคงเหลือในรำยงำน
ธนำคำร (Bank Statement) /สมุดคู่ฝำกธนำคำร ให้ตรงกับจำนวนเงินคงเหลือในบัญชีแยกประเภทเงินฝำก
ธนำคำรในระบบ GFMIS Web Online พร้อมรำยละเอียดประกอบ เพื่อเสนอผู้บริหำรโรงเรียนทรำบ
6) กำรปฏิบัติตำมเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้ำนบัญชีภำครัฐตำมเกณฑ์กำรประเมินที่
กรมบัญชีกลำงกำหนด ในเรื่องควำมถูกต้อง (Accuracy) ควำมโปร่งใส (Transparency) และเรื่องควำม
รับผิดชอบ (Accountability)
จำกกำรสอบทำน พบว่ำ โรงเรียนยังไม่สำมำรถปฏิบัติงำนด้ำนบัญชีกำรเงิน ให้เป็นไปตำม
เกณฑ์กำรประเมินผลด้ำนบัญชี กำรเงินที่กรมบัญชีกลำงกำหนดได้ทุกเรื่อง มีเพียงเรื่องควำมรับผิดชอบจัดส่ง
งบทดลองรำยเดือนให้ สตง. แต่ไม่ได้จัดส่งให้ สพฐ.
3. การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนในสังกัด
ผลการดาเนินการ สิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2564 ได้ดำเนินกำรตรวจสอบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงกำรคลัง
ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ของโรงเรียนในสังกัด โดยสุ่มตรวจสอบเป็น
บำงรำยกำร ผลกำรตรวจสอบสรุปได้ดังนี้
1. กำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธีเฉพำะเจำะจง
1.1 กำรดำเนินกำรถูกต้องตำมที่ระเบียบกำหนด พบว่ำ
โรงเรี ย นส่ ว นใหญ่ มีกำรดำเนิ นกำรจั ดซื้อจัด จ้ำงเป็นไปตำมที่ร ะเบียบกำหนด
แต่ก็ยังมีประเด็นที่กำรดำเนินกำรยังไม่ถูกต้องในบำงส่วน กล่ำวคือ
1) ใม่มี ก ำรดำเนิ น กำรจั ด ซื้อ จัด จ้ ำงผ่ ำ นระบบอิเ ล็ กทรอนิก ส์ (e – GP) ในบำง
รำยกำร
2) ไม่ติดอำกรแสตมป์ในใบสั่งจ้ำง บำงรำยกำร
3) กำรจั ดซื้อจั ด จ้ำง เอกสำรใบสั่ งซื้อสั่ งจ้ำงบำงรำยกำรไม่ล งลำยมือชื่อผู้ ขำย/
ผู้รับจ้ำง
4) ใบสั่งซื้อสั่งจ้ำงบำงรำยกำรไม่มีลำยมือชื่อของคณะกรรมกำรต่ำงๆ
5) นำใบแจ้งหนี้ค่ำอินเตอร์เน็ต มำดำเนินกำรจัดจ้ำงตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง
ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560
6) ดำเนินกำรเบิกจ่ำยค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำอำหำรกลำงวัน ค่ำวิทยำกร
และค่ำลงทะเบียน ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.
2560
7) กำรดำเนินกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง มีกำรยืมเงินออกมำดำเนินกำร
1.2 หลักฐำนประกอบกำรเบิกจ่ำยเงินถูกต้องตำมที่ระเบียบกำหนด พบว่ำ
โรงเรียนส่วนใหญ่ มีหลักฐำนประกอบกำรเบิกจ่ำยเงินถูกต้อง เป็นไปตำมที่ระเบียบ
กำหนด กล่ำวคือ มีหลักฐำนกำรส่งมอบพัสดุ/งำนจ้ำงจำกผู้ขำย/ผู้รับจ้ำง มีหลักฐำนกำรตรวจรับพัสดุ/งำนจ้ำง
ของคณะกรรมกำรตรวจรับ มีหลักฐำนบันทึกขออนุมัติจ่ำยเงินให้แก่ผู้ขำยผู้รับจ้ำง
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2. กำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
พบว่ำมีโรงเรียนบำงแห่ง ที่กำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเป็นไปตำมที่ระเบียบกำหนด
กล่ำวคือ มีกำรจัดทำแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง มีกำรจัดทำร่ำงขอบเขตงำนจ้ำง (TOR) มีกำรจัดทำรำยงำนขอซื้อ
ขอจ้ำง มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ/งำนจ้ำง มีกำรจัดทำสัญญำซื้อ/จ้ำงถูกต้องตำมรูปแบบที่
กำหนด มีกำรกำหนดวันครบกำหนดส่งมอบพัสดุ/งำนจ้ำงในสัญญำหรือใบสั่งซื้อสั่งจ้ำงชัดเจน กำรกำหนด
อัตรำค่ำปรับกรณีผิดสัญญำถูกต้องตำมที่ระเบียบกำหนด และโรงเรียนส่วนใหญ่ ณ วันสุ่มตรวจไม่พบรำยกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) สำหรับหลักฐำนประกอบกำรเบิกจ่ำยเงิน มี
หลักฐำนประกอบกำรเบิกจ่ำยเงินจำกกำรดำเนินกำรจัดซื้ อจัดจ้ำงด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e –
bidding) ถูกต้องเป็นไปตำมที่ระเบียบกำหนด
4. การตรวจสอบหลักฐานการจ่ายของสถานศึกษาในสังกัด
ผลการด าเนิ น การ สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มี นำคม 2564 ได้ ดำเนิน กำรตรวจสอบ โดยสุ่ ม
ตรวจสอบหลักฐำนกำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุนตำมโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับ
อนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของโรงเรียนในสังกัด ผลกำรตรวจสอบสรุปได้ดังนี้
1. เงินอุดหนุนรำยหัว
โรงเรี ย นส่ ว นใหญ่ มี ห ลั ก ฐำนประกอบกำรเบิ ก จ่ ำ ยเงิ น ครบถ้ ว น และหลั ก ฐำน
ประกอบกำรเบิกจ่ำยเงินได้รับอนุมัติจำกผู้มีอำนำจครบถ้วนทุกรำยกำร แต่มีบำงรำยกำรที่กำรเบิกจ่ำยเงินยัง
ไม่ถูกต้องตำมระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นค่ำใช้จ่ำยที่ไม่สะท้อนให้เห็นถึงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ เช่น
เบิกจ่ำยเป็นค่ำเสื้อผ้ำฝ้ำย ค่ำเสื้อขนกระบอกในกิจกรรมของนักเรียน ค่ำเช่ำชุดกำรแสดง ค่ำชุดสูท ค่ำเช่ำชุด
อำเซียน ฯลฯ ซึ่งได้ให้ข้อเสนอแนะแก่โรงเรียนให้ดำเนินกำรให้ถูกต้องตำมระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว
2. ค่ำหนังสือเรียน
โรงเรียนส่วนใหญ่ มีกำรดำเนินกำรจัดซื้อหนังสือเรียนถูกต้องตำมพระรำชบัญญัติกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 และมีหลักฐำนประกอบกำรเบิกจ่ำยเงินครบถ้วน ถูกต้อง รวมถึงหลักฐำน
ประกอบกำรเบิกจ่ำยเงินได้รับอนุมัติจำกผู้มีอำนำจครบถ้วนทุกรำยกำร
3. ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน
1) โรงเรียนส่วนใหญ่ มีกำรติดตำมใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์กำร
เรียนจำกนักเรียนหรือผู้ปกครองได้ครบถ้วนทุกรำย
2) โรงเรียนบำงแห่ง ไม่มีกำรติดตำมใบเสร็จรับเงินจำกนักเรียนหรือผู้ปกครอง แต่มี
กำรจัดทำหลักฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์กำรเรียนมำเก็บไว้แทนใบเสร็จรับเงิน
4. ค่ำเครื่องแบบนักเรียน
1) โรงเรียนส่วนใหญ่ มีกำรติดตำมใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์กำร
เรียนจำกนักเรียนหรือผู้ปกครองได้ครบถ้วนทุกรำย
2) โรงเรียนบำงแห่ง ไม่มีกำรติดตำมใบเสร็จรับเงินจำกนักเรียนหรือผู้ปกครอง แต่มี
กำรจัดทำหลักฐำนกำรจัดหำเครื่องแบบนักเรียนมำเก็บไว้แทนใบเสร็จรับเงิน
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5. ค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
โรงเรี ย นส่ ว นใหญ่ มี ห ลั ก ฐำนประกอบกำรเบิ ก จ่ ำ ยเงิ น ครบถ้ ว น และหลั ก ฐำน
ประกอบกำรเบิกจ่ำยเงินได้รับอนุมัติจำกผู้มีอำนำจครบถ้วนทุกรำยกำร แต่มีบำงรำยกำรที่กำรเบิกจ่ำยเงินยัง
ไม่ถูกต้องตำมระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นค่ำใช้จ่ำยที่ไม่สะท้อนให้เห็นถึงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ เช่น
ค่ำค่ำเช่ำชุดแต่งหน้ำ ทำผม นักเรียนในวันกีฬำสีโรงเรียน ค่ำเช่ำชุดแต่งหน้ำในกำรแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ค่ำคู่มือนักเรียนผู้ปกครองและครู ค่ำพลุ ค่ำป้ำยไฟ ค่ำรดน้ำสนำมกีฬำ ค่ำอำหำรว่ำงผู้ปกครอง
กิจกรรมวันแม่ ค่ำตอบแทนพรำหมณ์ ค่ำจ้ำงแต่งหน้ำงำนสัปดำห์ห้องเรียน ซึ่งได้ให้ข้อเสนอแนะแก่โรงเรียนให้
ดำเนินกำรให้ถูกต้องตำมระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว
6. เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐำนสำหรับนักเรียนยำกจน
1) โรงเรียนส่วนใหญ่ มีกำรดำเนินกำรโดยจ่ำยเงินสดให้กับ นักเรียนโดยตรง และมี
หลักฐำนประกอบกำรเบิกจ่ำยเงินครบทุกรำยกำร
2) โรงเรียนบำงแห่ง ดำเนินกำรจัดหำปัจจัยพื้นฐำนที่จำเป็นให้กับนักเรียนโดยนำไป
จ้ำงเหมำรถรับ-ส่งให้กับนักเรียน โดยดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำ งและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแลกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ. 2560 และหำกมีเงินเหลือก็ดำเนินกำรจ่ำยเป็นเงินสดให้กับนักเรียน
ภาพกิจกรรม
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ปัญหา / อุปสรรค / ความเสี่ยง
สรุปผลและข้อเสนอแนะ
8. ชื่อโครงการ : สรรหาบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
 ดำเนินกำรแล้ว
งบประมาณ จำกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม จำนวน 110,000 บำท
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้กำรดำเนินงำนด้ำนบริหำรงำนบุคคล ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล
สนองควำมต้องกำรของหน่วยงำนในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
2. เพื่อสรรหำบุคลำกรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และตรงตำมควำมต้องกำรของโรงเรียนและ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียน และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สำมำรถบริหำรจัดกำร
กำลังคนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
4. เพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำงขวัญกำลังใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ และเพิ่มประสิทธิภำพในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนในสถำนศึกษำ
การดาเนินงาน
กำรคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงชั่วครำว ในสถำนศึกษำและสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26
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ผลการดาเนินงาน
บรรลุวัตถุประสงค์ ร้อยละ 100
ภาพกิจกรรม

ปัญหา / อุปสรรค / ความเสี่ยง
1. เนื่องด้วยสถำนกำรณ์โควิด-19 ทำให้กำรดำเนินกำรต้องเป็นไปตำมมำตรำกำรควบคุมโรคของ
จังหวัดมหำสำรคำม
2. กำรดำเนินกำรในบำงส่วนใช้ระยะเวลำนำน เนื่องจำกใช้กรรมกำรหลำยชุด
สรุปผลและข้อเสนอแนะ
1. เนื่องด้วยสถำนกำรณ์โควิด-19 ควรขอใช้บัญชีก่อนดำเนินกำรสอบ เพื่อเลี่ยงกำรรวมตัวกัน
2. ซักซ้อมทำควำมเข้ำใจกับคณะกรรมกำรต่ำง ๆ ก่อนดำเนินกำรสอบอย่ำงน้อย 1 วัน
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9. ชื่อโครงการ : โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
 ดำเนินกำรแล้ว
งบประมาณ จำกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม จำนวน 10,000 บำท
วัตถุประสงค์
1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนคณิตศำสตร์ สู่กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
2. เพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูในกำรจัดกำรเรีย นรู้ที่นำไปสู่กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
คณิตศำสตร์
3. เพื่อนิเทศ ติดตำม สนับสนุนกำรกำรจัดกำรเรียนรู้กลุ่มคณิตศำสตร์
การดาเนินงาน
1. กำรส่งเสริมและพัฒนำสมรรถนะครูเพื่อกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่นำไปสู่กำรยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนคณิตศำสตร์
2. กำรนิเทศติดตำมระดับชั้นเรียน โรงเรียนในสังกัด
ผลการดาเนินงาน
เนื่องจากสถานการณ์ในช่วงนี้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ทาให้ไม่สามารถดาเนินการตามกิจกรรมที่ได้วางแผนไว้ ไม่สามารถไปนิเทศติดตามระดับชั้นเรียน โรงเรียนใน
สังกัด จึงต้องเปลี่ยนแปลงกิจกรรมในโครงการเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของการศึกษาอย่างต่อเนื่องและ
เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงการเรียนการสอนของครูและผู้เรียนต่อไป
ภาพกิจกรรม
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ปัญหา / อุปสรรค / ความเสี่ยง
สถานการณ์ในช่วงนี้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สรุปผลและข้อเสนอแนะ
1. จัดกำรประชุมครูผู้สอนคณิตศำสตร์ผ่ำนระบบออนไลน์ เพื่อลดควำมเสี่ยง
2. นิเทศ ติดตำมระดับชั้นเรียนผ่ำนระบบออนไลน์
10. ชื่อโครงการ : ประชุมเชิงปฏิบัติการการยื่นขอรับบาเหน็จบานาญด้วยตนเองทางอิเลคทรอนิกส์
(Pension Electronic Filing)
 ดำเนินกำรแล้ว
งบประมาณ จำกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม จำนวน 23,000 บำท
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลู กจ้ำงประจ ำในสั งกัด ผู้ ที่ เกษีย ณอำยุ
รำชกำรในปีงบประมำณ 2564 ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในหลักกำรและสำระสำคัญในสิทธิประโยชน์จะได้รับ
เมื่อเกษียณอำยุรำชกำร
2. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจำในสังกัด ผู้ที่เกษียณอำยุรำชกำรใน
ปี งบประมำณ 2564 สำมำรถดำเนิ น กำรยื่นขอรับบำเหน็ จบำนำญด้ว ยตนเองทำงอิเ ล็ กทรอนิก ส์ รวมถึ ง
ประโยชน์
การดาเนินงาน
เป้ำหมำย ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจำ ผู้ที่จะเกษียณอำยุรำชกำรใน
ปีงบประมำณ 2564 จำนวน 70 รำย และบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้อง จำนวน 15 รำย รวม 85 รำย ระยะเวลำ
กำรดำเนินกำร ประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรยื่นขอรับบำเหน็จบำนำญด้วยตนเองทำงอิเลคทรอนิกส์ สำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม วันที่ 25 มิถุนำยน พ.ศ.2564 ดำเนินกำรดังนี้
1. ชี้แจงสิทธิในกำรรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนำญและเงินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย นำงบุญชู โคตร
บรรเทำ ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
2. ชี้แจงขั้นตอนและกรอกข้อมูลในระบบ e – pension โดยเจ้ำหน้ำที่กลุ่มบริหำรงำนกำรเงิน
และสินทรัพย์
ผลการดาเนินงาน
1. ข้ำ รำชกำรครู และบุ ค ลำกรทำงกำรศึก ษำ ลู ก จ้ ำ งประจ ำ ผู้ ที่ จ ะเกษี ย ณอำยุ ร ำชกำรใน
ปีงบประมำณ 2564 ดำเนินกำรยื่นขอรับบำเหน็จบำนำญด้วยตนเองทำอิเล็กทรอนิกส์ ได้ครบก่อนถึงเวลำ
เกษียณอำยุรำชกำร คิดเป็นร้อยละร้อย
2. ข้ำ รำชกำรครู และบุ ค ลำกรทำงกำรศึก ษำ ลู ก จ้ ำ งประจ ำ ผู้ ที่ จ ะเกษี ย ณอำยุ ร ำชกำรใน
ปีงบประมำณ 2564 ได้รับเงินบำเหน็จบำนำญภำยในเดือนตุลำคม 2564 เป็นเดือนแรก
3. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจำในสังกัด ใช้ประโยชน์จำกระบบ
(Pension Electronic Filing) ได้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งก่อนและหลังเกษียณอำยุรำชกำร
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ภาพกิจกรรม
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ปัญหา / อุปสรรค / ความเสี่ยง
เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้เกิดอุปสรรคในกำรจำกัดเรื่องเวลำ
และจำนวนผู้เข้ำอบรม
สรุปผลและข้อเสนอแนะ
11. ชื่อโครงการ : พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทางการคิดคานวณ โดย ชุดกิจกรรมการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 ดำเนินกำรแล้ว
งบประมาณ จำกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม จำนวน 10,000 บำท
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์
2. เพื่อนิเทศ ติดตำม กำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษำ
3. เพื่อพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูผู้สอนคณิตศำสตร์สู่กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
การดาเนินงาน
1. กำรประกวดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้ำนกำรพัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี
กำรเรียนกำรสอนสู่กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนคณิตศำสตร์
2. นิเทศ ติดตำม กำรเรียนรู้รำยวิชำคณิตศำสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น ที่ใช้ชุดกิจกรรม
กำรคิดเลขเร็วแบบอินเดีย
ผลการดาเนินงาน
กลุ่มงำนวัดและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ได้มีแนวทำงในกำรพัฒนำและยกระดับคุณภำพ
ด้ ำ นทั ก ษะกำรคิ ด ค ำนวณ ตำมจุ ด เน้ น กำรพั ฒ นำคุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำของส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ
มัธยมศึกษำมหำสำรคำม ในด้ำนคุณภำพที่ต้องกำรพัฒนำครูจัดกำรเรียนรู้ที่เหมำะสมกับศตวรรษที่ 21 ได้จัด
กิจกรรมกำรคัดเลือกครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้ำนกำรพัฒนำ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีกำรเรียนกำรสอนด้ำนคณิตศำสตร์ ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
ทักษะครู ด้ำนกำรพัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียน ทั้งนี้ ให้ ครูผู้ ส อนรำยวิช ำ
คณิตศำสตร์ที่สนใจเข้ำร่วมส่งใบสมัครครบทุกกิจกรรม
การดาเนินการคัดเลือก
1. ครูผู้สอนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ส่งผลงำนโดยดำเนินกำรจัดทำรูปเล่มรำยงำน
(ไม่จำกัดจำนวนหน้ำ) วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้ำนกำรพัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีกำรเรียนกำร
สอนด้ำนคณิตศำสตร์ จำนวน 2 เล่ม พร้อมนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอนด้ำนคณิตศำสตร์ นำส่งในรูป CD จำนวน
1 แผ่น
2. ประเภทของแข่งขัน
1. ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น แบ่งเป็น 2 รำยกำร
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1.1 วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้ำนกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอนด้ำน
คณิตศำสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น
1.2 วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้ำนกำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรเรียนกำรสอนด้ำน
คณิตศำสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น
2. ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย แบ่งเป็น 2 รำยกำร
2.1 วิธีปฏิบั ติที่เป็ น เลิ ศ (Best Practice) ด้ำนกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอนด้ำน
คณิตศำสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย
2.2 วิธีปฏิบัติที่เป็น เลิศ (Best Practice) ด้ำนกำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรเรียนกำรสอนด้ำน
คณิตศำสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย
3. รำงวัล
ผลกำรประกวดผู้ ที่ได้รั บกำรคัดเลื อกได้รับรำงวัลชนะเลิศ รำงวัลรองชนะเลิ ศอันดับ 1
รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้เป็นผลงงำน Best Practice ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
มหำสำรคำม และผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกได้รับรำงวัลชมเชย จะได้เป็นผลงงำน Good Practice ของสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม
ภาพกิจกรรม

ปัญหา / อุปสรรค / ความเสี่ยง
สรุปผลและข้อเสนอแนะ
-
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12. ชื่อโครงการ : ประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ (e-GP) พร้อมแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
และการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
 ดำเนินกำรแล้ว
งบประมาณ จำกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม จำนวน 67,000 บำท
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ให้ ผู้ เข้ ำ ร่ ว มประชุ ม เชิง ปฏิ บั ติ กำรด้ ำ นกำรพั ส ดุ ด้ ำ นกำรเงิ น และผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง
มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับ พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรงำนพัสดุภำครัฐฯ และระเบียบ
ประกำศ กฎกระทรวง ภำยใต้พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรงำนพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 โดย
ละเอียด
2. เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัสดุ กำรเงิน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับกำรทำสัญญำ กำรบริหำรสัญญำ และกรณีศึกษำ กำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐผ่ำนระบบ
กำรจัดซื้อ จัดจ้ำงภำครัฐ (e-GP) พร้อมแนะแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำกำรจัดซื้อจัด จ้ำงภำครัฐ และกำรใช้
จ่ ำยเงิน อุ ดหนุ น ของสถำนศึก ษำ พร้ อ มให้ ควำมรู้ด้ ำนกำรจัด ทำแผนกำรดำเนิน งำน และให้ ควำมด้ำ น
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัสดุและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับ แนวทำงปฏิบัติในกำรควบคุมและกำรจำหน่ำยพัสดุ
4. เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัสดุและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับ แนวทำงปฏิบัติในกำรเบิกจ่ำยเงินต่ำงๆ ในกำรพัสดุ
5. เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรได้มีโอกำสแลกเปลี่ยนควำมรู้ ประสบกำรณ์ ข้อคิดเห็น
ปัญหำอุปสรรคต่ำงๆ ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐผ่ำนระบบกำรจัดซื้อ จัดจ้ำงภำครัฐ (e-GP) พร้อมแนะ
แนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ และกำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุนของสถำนศึกษำ พร้อมให้
ควำมรู้ด้ำนกำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำน และให้ค วำมด้ำนกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ระหว่ำงผู้เข้ำร่วมสัมมนำ
ด้วยกันและวิทยำกร
การดาเนินงาน
1. ชี้แจงแนวทำงกำรจัดตั้งโครงกำร และขั้นตอนกำรของบประมำณ
2. ให้ควำมรู้ด้ำนกฎหมำยที่เกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติงำน
3. ชี้แจงแนวทำงกำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุนของสถำนศึกษำ
4. ชี้แจงกำรปฏิบัติงำนตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ กฎกระทรวง ข้อบังคับ หนังสือสั่งกำร
ตำม ว.89
5. ฝึกอบรมกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐผ่ำนระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ (e-Gp)
ผลการดาเนินงาน
ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสามารถนาความรู้ ข้อเสนอแนะ กระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจน แนวคิด ที่ได้รับจากการสัมมนาไปปฏิบัติและปรับใช้สู่ความสาเร็จเรียบร้อย ในการบริหารงานด้าน
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐผ่านระบบการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ (e-GP) พร้อมแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา

51

รายงานผล การกากับ ติดตาม ผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึ กษา พร้อมให้ความรู้ด้านการจัดทาแผนการ
ดาเนินงาน และให้ความด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้น ยังสามารถนาไปถ่ายทอดหรือแนะนาให้แก่
ผู้เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง ปฏิบัติงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพ ประสบความสาเร็จ อย่างดียิ่งต่อหน้าที่ และ
หน่วยงานที่ตนปฏิบัติราชการอยู่
ภาพกิจกรรม
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ปัญหา / อุปสรรค / ความเสี่ยง
1. จำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีจำนวนมำกทำให้สถำนที่ไม่เพียงพอต่อกำรจัดอบรม
2. ระยะเวลำในกำรจัดอบรมสั้น ทำให้ไม่เพียงพอต่อเนื้อหำที่ทำกำรอบรม
3. กำรอบรมต้องเน้นกำรปฏิบัติมำกว่ำบรรยำยเนื้อหำ
4. สถำนที่ในกำรจัดอบรมไม่สะดวกต่อกำรให้บริกำร
สรุปผลและข้อเสนอแนะ
1. แบ่งกำรอบออกเป็นจำนวน 3 รุ่น เพื่อลดควำมแออัดของผู้เข้ำร่วมอบรม
2. เพิ่มจำนวนวันในกำรจัดอบรมเพื่อให้เพียงพอต่อเนื้อหำในกำรจัดอบรม
3. เพิ่มเวลำกำรปฏิบัติให้มำกว่ำกำรบรรยำย
4. จัดสถำนที่ในกำรอบรมให้เหมำะสมกับจำนวนผู้เข้ำร่วมอบรม
13. ชื่อโครงการ : ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคาม ประจาปีงบประมาณ 2564
 ดำเนินกำรแล้ว
งบประมาณ จำกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม จำนวน 40,000 บำท
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อติ ดตำม ประเมิ น ผล ระดั บ คุณ ภำพกำรปฏิบั ติ งำนของสถำนศึก ษำในสั งกั ด และของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม ตำมยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ จุดเน้น ปีงบประมำณ 2564
2. เพื่อยกระดับคุณภำพกำรปฏิบัติงำนของของสถำนศึกษำในสังกัดและของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม ตำมยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ จุดเน้น ปีงบประมำณ 2564
3. เพื่อเปรียบเทียบระดับคุณภำพกำรปฏิบัติงำนของของสถำนศึกษำในสังกัดและของสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม ตำมยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ จุดเน้น ปีงบประมำณ 2564
4. เพื่ อ แก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลงและพั ฒ นำกำรด ำเนิ น งำนตำมยุ ท ธศำสตร์ กลยุ ท ธ์
ของสถำนศึกษำในสังกัดและของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม ปีงบประมำณ 2564
ให้ดียิ่งขึ้น
การดาเนินงาน
1. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม ประชุมเตรียมกำรต้อนรับกำรตรวจ
ติดตำมยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ทั้ง 2 ครั้ง ในปีงบประมำณ
2. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม ติดตำมผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียน
ในสังกัด จำนวน 2 ครั้ง
3. สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ติดตำมกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม จำนวน 2 ครั้ง
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ผลการดาเนินงาน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม และสถำนศึกษำในสังกัด สำมำรถรำยงำน
ผลกำรดำเนินงำนได้อย่ำงมีคุณภำพและประสิทธิภำพ บรรลุตำมวัตถุประสงค์ และเป้ำหมำย ได้อย่ำงชัดเจ น
ตำมผลกำรติดตำมประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ตำมตัวชี้วัดแผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม คะแนนเฉลี่ยรวม 3.73 ดีมำก
ภาพกิจกรรม

ปัญหา / อุปสรรค / ความเสี่ยง
สรุปผลและข้อเสนอแนะ
-
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14. ชื่อโครงการ : กิจกรรม 5ส โดยใช้หลัก 3R และการสร้างจิตสานึกด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
และสิ่งแวดล้อมในหน่วยงาน
 ดำเนินกำรแล้ว
งบประมาณ จำกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม จำนวน 5,000 บำท
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่ งเสริ มสนั บ สนุ น ให้ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีจิตส ำนึกที่ดี มีควำม
ตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกำรลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงำนโดยใช้หลักกำร 3R
2. เพื่ อ น ำกิ จ กรรม 5 ส โดยใช้ ห ลั ก กำร 3R มำใช้ เ ป็ น พื้ น ฐำนในกำรด ำเนิ น งำนและเพิ่ ม
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสำนัก งำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำมหำสำรคำม
3. เพื่อให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเข้ำใจถึงบทบำทหน้ำที่และควำมสำคัญในกำร
บริหำรจัดกำรกำรลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงำน โดยกิจกรรม 5 ส โดยใช้หลักกำร 3R อย่ำงยั่งยืน
การดาเนินงาน
กิจกรรมที่ดำเนินกำรตำมโครงกำร
ที่
1.

กิจกรรม
ขั้นเตรียมการ/กิจกรรม
1.1 จัดทำโครงกำรเพื่อขออนุมัติ
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินโครงกำรกิจกรรม 5 ส
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกิจกรรม 5 ส
1.3 ประชุมคณะทำงำนเพื่อวำงแผนงำนตำมโครงกำร
1.4 ดำเนินกำรถ่ำยภำพก่อนทำกิจกรรม 5 ส เพื่อให้เห็นสภำพของ
สถำนที่ทำงำนก่อนลงมือทำกิจกรรม
1.6 สำรวจสภำพของพื้นที่ควำมรับผิดชอบ เพื่อกำหนด Action Plan
และหัวข้อแนวทำงในกำรปรับปรุง

2.

ระยะเวลาดาเนินการ

ขั้นตอนดาเนินกิจกรรม
2.1 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจและควำม
ตระหนักในกำรกิจกรรม 5 ส โดยใช้หลัก 3R
2.2 แต่ละกลุ่มดำเนินกำรทำกิจกรรม 5 ส โดยใช้หลักกำร 3R ตำมพื้นที่
ที่รบั ผิดชอบแต่ละกลุ่มงำน

ตุลำคม 2563
ถึง
มิถุนำยน 2564
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ปฏิทินการดาเนินการกิจกรรม 5 ส โดยใช้หลัก 3R
- ดำเนินตำมกิจกรรม ครั้งที่ 1

มกรำคม 2564

- ดำเนินตำมกิจกรรม ครั้งที่ 2

ถึง

2.2 ปรับปรุงกำรจัดทำกิจกรรม 5 ส โดยใช้หลัก 3R ให้ดีขึ้นรวมทั้ง
อำจปรับปรุงมำตรฐำนให้เหมำะสมยิ่งขึ้น เพื่อยกระดับมำตรฐำนให้ดีขึ้น

กันยำยน 2564

2.3 รำยงำนผลกำรดำเนินกำรและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนรวมทั้ง
ประชำสัมพันธ์เผยแพร่ผลควำมก้ำวหน้ำกำรจัดกิจกรรม 5 ส โดยใช้หลัก
3R ให้ทุกคนในหน่วยงำนทรำบ
2.4 ทุกกลุ่มรักษำสถำนที่ทำงำนให้สะอำดและเป็นระเบียบอยู่เสมอ
2.5 ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนโดยคณะกรรมกำร 5 ส โดยใช้หลัก 3R
3.

ขั้นตอนที่ 3 การประเมินผล
ประเมินผลเพื่อปรับเป้ำหมำยหรือกำหนดเป้ำหมำยใหม่เพื่อรักษำหรือ
ยกระดับกำรทำกิจกรรม 5 ส โดยใช้หลัก 3R ให้ดีขึ้น

กันยำยน
2564

ผลการดาเนินงาน
ข้ำรำชกำรครูและบุคลกำรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม
มีจิตสำนึกที่ดีและมีควำมเข้ำใจในกำรลดคัดแยกขยะมูลฝอยและกำรจัดกำรขยะมูลฝอยโดยใช้หลัก 3R และได้
ร่วมกิจกรรมบรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่กำหนด ภำพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
-
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ปัญหา / อุปสรรค / ความเสี่ยง
ด้วยสถำนกำรณ์กำรแพร่เชื้อของโรคติดเชื้อโคโรนำไวรัส (Covid-19) อำจทำให้ขยะมีปริมำณที่
มำกขึ้นและเป็นขยะติดเชื้อ จึงต้องอำศัยควำมตระหนักและควำมเข้ำใจของบุคลำกรในหน่วยงำน เพื่อบริหำร
กำรจัดกำรขยะติดเชื้อให้ถูกต้องตำมวิธีกำรทำงสำธำรณสุขมำกขึ้น สรุปผลและข้อเสนอแนะ
สรุปผลและข้อเสนอแนะ
เห็นควรจัดสรรงบประมำณเพื่อดำเนินกำรจัดกำรอบรมให้ควำมรู้อย่ำงต่อเนื่อง
15. ชื่อโครงการ : การประชุมปฏิบัติการการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อยกระดับการบริหาร
จัดการเขตพื้นที่การศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและยั่งยืน
 ดำเนินกำรแล้ว
งบประมาณ จำกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม จำนวน 22,000 บำท
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้กำรดำเนินกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำรระดับเขตพื้นที่
กำรศึ กษำ สถำนศึ ก ษำบรรลุ เ ป้ ำ หมำยตำมตั ว ชี้วั ด ตำมกรอบกำรประเมิ น ของส ำนัก งำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
2. เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรดำเนินงำนตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิ ทธิภำพในกำรปฏิบัติ
รำชกำรผู้บริหำรในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ผู้บริหำรโรงเรียน ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้
มีควำมตระหนักในภำรกิจที่จะต้องดำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำย
3. เพื่อนำแนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐมำใช้ในกำรพัฒนำองค์กรและ
ขยำยผลสู่สถำนศึกษำในสังกัด
4. เพื่อให้กำรจัดทำรำยงำนและข้อมูล กำรตรวจติดตำมตัวชี้วัดกำรดำเนินกำรตำมมำตรกำร
ปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำรเป็นไปตำมผลกำรดำเนินงำนแต่ละตัวชี้วัดที่ได้กำหนดไว้
5. เพื่ อ พั ฒ นำองค์ ก รเป็ น องค์ ก รมำตรฐำนส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำมั ธ ยมศึ ก ษำ
ตำมสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกำหนดกำรดำเนินงำน
การดาเนินงาน
ประชุมชี้แจงแนวทำงกำรรำยงำนกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัดตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพ
ในกำรปฏิบัติรำชกำร (รอบ 12 เดือน) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564
ผลการดาเนินงาน
ผู้เข้ำร่วมประชุมรับฟังกำรชี้แจงแนวทำงกำรรำยงำนกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัดตำมมำตรกำร
ปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร (รอบ 12 เดือน) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 มีควำมเข้ำใจ
และมีควำมตระหนั กถึงควำมสำคัญของกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัดตำมมำตรกำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร (รอบ 12 เดือน) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ผ่ำนระบบ KRS และ
สำมำรถรำยงำนผลกำรดำเนินงำนครบและทันเวลำที่กำหนดทุกตัวชี้วัด

57

รายงานผล การกากับ ติดตาม ผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ภาพกิจกรรม
การประชุมปฏิบัติการการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่ อ ยกระดั บ การบริ ห ารจั ด การเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาให้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและยั่งยืน วันที่ 27 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์ สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

ปัญหา / อุปสรรค / ความเสี่ยง
ปัญหำด้ำนกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ส่งผลกระทบต่อกำรประชุมชี้แจง
เนื่องจำกต้องปฏิบัติตำมประกำศคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัดมหำสำรคำม ศบค.มค และจำกัดจำนวนผู้เข้ำ
ประชุม ทำให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้ครบทุกตัวชี้วัด ต้องมีกำรสื่อสำรหลำยรอบ
หลำยช่องทำงเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจ
สรุปผลและข้อเสนอแนะ
จั ดประชุม ออนไลน์ เ พื่อ แก้ ไขปัญหำด้ ำนกำรแพร่ร ะบำดของโรคติ ดเชื้อ ไวรั ส โคโรนำ 2019
ที่ส่งผลกระทบต่อกำรประชุมชี้แจง ให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดทุกคนสำมำรถรับฟังกำรชี้แจงได้พร้อมกันทุกตัวชี้วัด
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16. ชื่อโครงการ : พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาปีงบประมาณ 2564
(การตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน)
 ดำเนินกำรแล้ว
งบประมาณ จำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จำนวน 10,800 บำท
วัตถุประสงค์
1. เพื่อทำกำรตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมินสถำนศึกษำในสังกัด
2. เพื่อเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำให้ได้มำตรฐำนและ
ยกระดับคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำต่อไป
3. เพื่ อตรวจสอบ ติ ดตำม ส่ ง เสริ มควำมเข้ มแข็งของระบบกำรประกัน คุณภำพภำยในของ
สถำนศึกษำและเตรียมควำมพร้อมในกำรรับกำรประเมินภำยนอกจำกสำนักรับรองมำตรฐำนและประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำ(องค์กำรมหำชน) หรือ สมศ.
การดาเนินงาน
1. ส่งเสริมควำมเข้มแข็งระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำโดยวิเครำะห์ กำหนดเป้ำหมำย
วำงแผนดำเนินงำน มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำน ศึกษำ วิเครำะห์ สังเครำะห์ รูปแบบกำรเขียน
รำยงำนผลกำรประเมิ น ตนเองของสถำนศึก ษำ (SAR) เพื่อ เป็นแนวทำงที่ถูกต้องชัดเจน แก่ ส ถำนศึกษำ
รวบรวมรำยงำนผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ
2. กำรลงตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน ได้ดำเนินกำรประชุมชี้แจง วำงแผน กำหนดเป้ำหมำย
ดำเนินกำรตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน โรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำยทั้ง 7 สหวิทยำเขต แล้วสรุปผล รำยงำน
ผลกำรดำเนินงำนต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ผลการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบงำนประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในงำนที่รับผิดชอบ
ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำศักยภำพตำมหลักสูตรและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อ
กำรพัฒนำคุณภำพของสถำนศึกษำ สถำนศึกษำได้ทรำบข้อมูลสำรสนเทศเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนประกัน
คุณภำพกำรศึกษำที่เป็นประโยชน์ต่อกำรแก้ปัญหำและปรับปรุงพัฒนำกำรบริหำรและกำรจัดกำรคุณภำพ
กำรศึกษำให้ดียิ่งขึ้น สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำได้ศึกษำข้อมูลสำรสนเทศเกี่ยวกับกำรดำเนิน งำนประกัน
คุณภำพกำรศึกษำในภำพรวมระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำที่เป็นประโยชน์ต่อกำรวำงแผน ช่วยเหลือ สนับสนุน
และพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำให้แก่สถำนศึกษำอย่ำงสอดคล้องกับสภำพปัญหำและควำมจำเป็น สำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้ข้อมูลสำรสนเทศเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนประกั นคุณภำพกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำเป็นรำยเขตพื้นที่กำรศึกษำในภำพรวมระดับประเทศเพื่อเป็นประโยชน์ในกำรกำหนดนโยบำย
ด้ำนกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
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ภาพกิจกรรม

ปัญหา / อุปสรรค / ความเสี่ยง
สรุปผลและข้อเสนอแนะ
17. ชื่อโครงการ : การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคาม
 ดำเนินกำรแล้ว
งบประมาณ จำกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม จำนวน 25,000 บำท
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ใหม่ ใน
กำรบริหำรจัดกำรศึกษำในยุคปฏิรูปกำรศึกษำให้ทันกับกำรเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน และสำมำรถเป็นผู้นำที่ดี
2. สถำนศึกษำได้รับข้อมูลข่ำวสำร กำรดำเนินงำนเพื่อนำไปสู่กำรปฏิบัติที่ถูกต้อง
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การดาเนินงาน
จัดประชุมทุกเดือน ตลอดปีงบประมำณ 2564 ณ ห้อ งประชุมสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ มหำสำรคำมหรือตำมมติที่ประชุมกำหนด โดยมีขั้นตอนกำรดำเนินงำนดังนี้
1. วิเครำะห์ภำรกิจของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ กำหนดแผนกำรประชุม แจ้งให้กลุ่มงำน
ภำยในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำมและสถำนศึกษำในสังกัดทรำบ
2. ประสำนกับกลุ่มงำนภำยในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม รวบรวม
เรื่องที่จะนำเสนอในที่ประชุมเพื่อจัดทำเอกสำรวำระกำรประชุม
3. ดำเนินกำรแจ้งผู้เกี่ยวข้องเข้ำร่วมประชุม
4. ประสำนกำรจัดสถำนที่ประชุม กำรเตรียมสื่อ อุปกรณ์ สำหรับใช้ในกำรประชุม พร้อมทั้ง
จัดเตรียมอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม สำหรับรับรองผู้มำประชุมและกำรเตรียมกำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. บั น ทึกกำรประชุมและจั ดท ำรำยงำนกำรประชุม แจ้งให้ ผู้ เกี่ยวข้องทรำบผลกำรประชุ ม
และดำเนินกำรตำมมติที่ประชุม
6. ประสำน ติดตำมรวบรวมผลกำรปฏิบัติงำนตำมมติที่ประชุม เพื่อเสนอผู้อำนวยกำรสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม และผู้เกี่ยวข้องทรำบ
ผลการดาเนินงาน
ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำมั ธ ยมศึ ก ษำมหำสำรคำม ได้ ด ำเนิ น กำรจั ด ประชุ ม ผู้ บ ริ ห ำร
สถำนศึกษำในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
1. ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกำยน 2563 ใช้งบประมำณ จำนวน 13,600 บำท
2. ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 2563 ใช้งบประมำณ จำนวน 1,500 บำท
3. ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 8 มกรำคม 2564 ผ่ำนระบบ Video Conference
4. ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2564 ผ่ำนระบบ Video Conference
5. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 1 เมษำยน 2564 ใช้งบประมำณ จำนวน 1,500 บำท
6. ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 25 พฤษภำคม 2564 ผ่ำนระบบ Video Conference
7. ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 ใช้งบประมำณ จำนวน 1,500 บำท
8. ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 6 สิงหำคม 2564 ใช้งบประมำณ จำนวน 1,500 บำท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 19,600 บำท (หนึ่งหมื่นเก้ำพันหกร้อยบำทถ้วน)
ภาพกิจกรรม
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ปัญหา / อุปสรรค / ความเสี่ยง
เนื่ อ งด้ ว ยในสถำนกำรณ์ ก ำรแพร่ ร ะบำดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนำ 2019 (โควิ ด -19)
ของประเทศไทยและในพื้นที่จังหวัดมหำสำรคำมมีจำนวนผู้ติดเชื้ออย่ำงต่อเนื่อง ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ในกำรประชุม โดยกำรลดจำนวนผู้เข้ำร่วมประชุม ลดควำมแออัดซึ่งเป็นควำมเสี่ยงในกำรแพร่ระบำดของโรค
เชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19)
สรุปผลและข้อเสนอแนะ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม ได้ดำเนินกำรปรับเปลี่ยน บูรณำกำรใน
กำรดำเนินกำรจัดประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม
ดังนี้
1. ในห้วงเวลำที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19) เป็นจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ นั้น
ได้มีกำรก ำหนดกำรประชุม ผ่ ำนระบบ Video Conference ณ ส ำนั กงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมั ธ ยมศึกษำ
มหำสำรคำม โดยให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำเข้ำร่วมกำรประชุมผ่ำนระบบ Video Conference ที่สถำนศึกษำ
ของตนเอง
2. หำกอยู่ในห้วงเวลำที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อภำยในพื้นที่จังหวัดมหำสำรคำมลดลง จะมีกำรเชิญ
ประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม ณ สำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ โดยจัดให้ มีมำตรกำรป้องกันตำมที่กระทรวงสำธำรณสุ ขกำหนด เช่น กำหนดให้ ผู้เข้ำร่ว ม
ประชุมสวมหน้ำกำกอนำมัยตลอดระยะเวลำที่อยู่ในกำรประชุม และมีเจลแอลกอฮอล์ล้ำงมือก่อนและตรวจวัด
อุณหภูมิก่อนเข้ำห้องประชุม
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18. ชื่อโครงการ : เสริมสร้างประสิทธิภาพการทางานตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 ดำเนินกำรแล้ว
งบประมาณ จำกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม จำนวน 25,000 บำท
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ พั ฒ นำและยกระดั บ คุ ณ ภำพกำรบริ ห ำรจั ด กำรของส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ
มัธยมศึกษำมหำสำรคำม
2. ใช้เป็น แนวทำงในกำรติดตำม ประเมินผลกำรดำเนินงำน และพัฒนำสภำพแวดล้ อมของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม ให้เอื้อต่อกำรปฏิบัติงำน สำมำรถให้บริกำรได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ
การดาเนินงาน
1. ลักษณะกิจกรรม
1.1 ศึกษำ วิเครำะห์ แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มำตรฐำนตั ว
บ่งชี้ กรอบกำรติดตำม หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผล รวมถึงภำรกิจอำนำจหน้ำที่ของกลุ่มในสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ
1.2 แต่งตั้งคณะทำงำนและกำหนดผู้รับผิดชอบตำมตัวชี้วัดในแต่ละมำตรฐำนเพื่อดำเนินงำน
ตำมมำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำทั้งระบบ
1.3 ดำเนินกำรประชุม (ครั้งที่ 1) ชี้แจงทำควำมเข้ำใจ ให้กับผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตำมแบบ
ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำตำมมำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
1.4 คณะทำงำน ผู้รับผิดชอบ ขับเคลื่อน รวบรวมข้อมูลและรำยงำนผลตำมปฏิทินปฏิบัติงำน
ที่กำหนด
1.5 ดำเนินกำรประชุม (ครั้งที่ 2) เพื่อรวบรวมข้อมูลตำมแบบติดตำมที่กำหนดและทำกำร
ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องตำมบริบทของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม
1.6 นำเสนอข้อมูลผลกำรปฏิบัติงำนตำมแบบติดตำมและประเมินผลกำรบริ หำรจัดกำรของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำตำมมำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2564 ส ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน
2. กิจกรรมและกำรดำเนินงำน รำยละเอียดตำมตำรำง ดังนี้
2.1 ศึ ก ษำ วิ เ ครำะห์ แนวทำงกำรบริ ห ำรจั ด กำรส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ กรอบ
กำรติดตำม หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผล รวมถึงภำรกิจอำนำจหน้ำที่ของกลุ่มในส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ
2.2 แต่ ง ตั้ ง คณะท ำงำนและก ำหนดผู้ รั บ ผิ ดชอบในแต่ ล ะมำตรฐำนเพื่ อ ดำเนิ น งำนตำม
มำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำทั้งระบบ
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2.3 ดำเนิ น กำรประชุม (ครั้งที่ 1) เพื่อชี้แจงทำควำมเข้ำใจให้ กับคณะทำงำนเสริมสร้ำ ง
ประสิ ท ธิ ภ ำพกำรท ำงำนตำมมำตรฐำนส ำนั กงำนเขตพื้น ที่ กำรศึก ษำ พ.ศ. 2560 ประจ ำปี งบประมำณ
พ.ศ. 2564 (รำยงำนในรอบที่ 1)
2.4 รวบรวมข้อมูลเพื่อรำยงำนผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ตำมมำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ 2564 ผ่ำนระบบ (e-MES) ในรอบที่ 1
2.5 ดำเนิ น กำรประชุม (ครั้งที่ 2) เพื่อชี้แจงทำควำมเข้ำใจให้ กับคณะทำงำนเสริมสร้ ำ ง
ประสิ ท ธิ ภ ำพกำรท ำงำนตำมมำตรฐำนส ำนั กงำนเขตพื้น ที่ กำรศึก ษำ พ.ศ. 2560 ประจ ำปี งบประมำณ
พ.ศ. 2564 (รำยงำนรอบที่ 2)
2.6 รวบรวมข้อมูลเพื่อรำยงำนผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ตำมมำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ผ่ำนระบบ (e-MES) และตำม
แบบฟอร์มที่สำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกำหนด ในรอบที่ 2
ผลการดาเนินงาน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม ได้ดำเนินกำรเพื่อดำเนินกำรเสริมสร้ำง
ประสิทธิภำพกำรทำงำนตำมมำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมกำรรับผิดชอบตัวบ่งชี้ กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำตำมมำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
พ.ศ. 2560 ประจ ำปี ง บประมำณ พ.ศ. 2564 ตำมคำสั่ งส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้ นพื้น ฐำนที่
106/2564 ลงวันที่ 29 เมษำยน 2564
2. ด ำเนิ น กำรรำยงำนผ่ ำ นระบบ e-MES ในรอบที่ 1 ระหว่ ำ งวั น ที่ 15 พฤษภำคม 2564 –
15 มิถุนำยน 2564 จำนวน 5 ตัวบ่งชี้ และรำยงำนในรอบที่ 2 ระหว่ำงวันที่ 1 กรกฎำคม 2564 – 15 กันยำยน
2564 จ ำนวน 4 ตัว บ่ งชี้ ซึ่งผู้ รั บ ผิ ดชอบตัว บ่งชี้ได้รำยงำนครบทุกตัว บ่งชี้ตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกำหนดทั้ง 2 รอบ
3. แจ้งสถำนศึกษำในสังกัดประเมินควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรบริหำรและกำรจัด
กำรศึ ก ษำรวมทั้ ง กำรให้ บ ริ ก ำร ทั้ ง 4 ด้ ำ น คื อ ด้ ำ นวิ ช ำกำร ด้ ำ นกำรบริ ห ำรบุ ค คล ด้ ำ นวิ ช ำกำร
ด้ำนงบประมำณ โดยจะต้องมีผู้ประเมินไม่น้อยกว่ำด้ำนละ 100 คน ซึ่งมีผู้ประเมินควำมพึงพอใจผ่ำนทำง
www.obce.co.th เกินกว่ำด้ำนละ 100 คน
ภาพกิจกรรม
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ปัญหา / อุปสรรค / ความเสี่ยง
1. เนื่องด้วยสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19) ซึ่งมีควำม
รุนแรงและมีจำนวนผู้ติดเชื้อจำนวนมำก ทำให้กำรจัดเก็บข้อมูลเป็นไปด้วยควำมยำกลำบำก ซึ่งบำงตัวชี้วัด
จะต้องมีกำรชี้แจงทำควำมเข้ำใจกับสถำนศึกษำในสังกัดเพื่อให้เกิดควำมรู้ที่ถูกต้องในกำรกรอกข้อมูล
2. เนื่ องจำกมีก ำรปรั บ ลดจ ำนวนบุคลำกรในกำรปฏิบั ติที่ส ำนักงำน ทำให้ กำรจัดเก็บข้อมู ล
กำรรำยงำนข้อมูลในบำงครั้งมีควำมล่ำช้ำ
สรุปผลและข้อเสนอแนะ
1. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำมได้ดำเนินกำรแจ้งสถำนศึกษำในสังกัด
กรอกข้อมูลเพื่อประกอบกำรรำยงำนให้เป็นไปตำมตัวบ่งชี้ที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
กำหนด
2. ดำเนินกำรจัดประชุมผู้บริหำรในสำนักงำน ผู้อำนวยกำรกลุ่มแต่ละกลุ่ม เพื่อให้ติดตำม กำกับ
ดูแลบุคลำกรผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ให้รำยงำนข้อมูลตำมห้วงระยะเวลำที่กำหนด
19. ชื่อโครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการติดตามการจัดทาใบสาคัญรับเงิน และรายงานการใช้จ่ายเงิน
ของสถานศึกษาภายใต้การจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข
(นักเรียนทุนเสมอภาค)
 ดำเนินกำรแล้ว
งบประมาณ จำกสำนักงำนเคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จำนวน 16,000 บำท
วัตถุประสงค์
1. เพื่อติดตำมกำรจัดทำใบสำคัญรับเงิน (นร. 06) และรำยงำนกำรใช้จ่ำยเงินของสถำนศึกษำ
(ก. ๐๐๒) กระบวนกำรคัดกรอง และกำรรับรองตรวจสอบข้อมูลกำรเบิกจ่ำยเงินอุดหนุนของสถำนศึกษำ
2. เพื่อให้สำนักงำนเขตพื้นที่ กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม มีข้อมูลนักเรียนยำกจนและ
นักเรี ยนยำกจนพิเศษในปีกำรศึกษำ 2564 ครบทุกคน และได้นำข้อมูลไปขอรับกำรพิจำรณำเงินอุดหนุน
ปัจจัยพื้นฐำนนักเรียนยำกจน
การดาเนินงาน
1. ศึกษำแนวทำงกำรดำเนินงำนระบบปัจจัยพื้นฐำนนักเรียนยำกจน
2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรบันทึกข้อมูลใบสำคัญรับเงิน (นร. ๐๖) และสรุปกำรใช้จ่ำยเงินใน
ส่วนของสถำนศึกษำ (ก. ๐๐๒) กระบวนกำรและกำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุนนักเรียนยำกจนแบบมีเงื่อนไขใน
สถำนศึกษำ
ผลการดาเนินงาน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการติดตามการจัดทาใบสาคัญรับเงิน
และรายงานการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษาภายใต้ การจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข
(นั ก เรี ย นทุ น เสมอภาค) ให้ กั บ ครู ที่ รั บ ผิ ด ชอบงานการคั ด กรองนั ก เรี ย นยากจนพิ เ ศษแบบมี เ งื่ อ นไข
(นักเรียนทุนเสมอภาค) จานวน 40 คน เมื่อวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมพระเทพ
สิทธาจารย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
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ภาพกิจกรรมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการติดตามการจัดทาใบสาคัญรับเงิน และรายงานการใช้จ่ายเงิน
ของสถานศึกษาภายใต้การจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข
(นักเรียนทุนเสมอภาค)
ภาพกิจกรรม

ปัญหา / อุปสรรค / ความเสี่ยง
สรุปผลและข้อเสนอแนะ
ควรจัดสรรงบประมำณในกำรดำเนินโครงกำร
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20. ชื่อโครงการ : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สู่มาตรฐานสากล
 ดำเนินกำรแล้ว
งบประมาณ จำกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม จำนวน 30,000 บำท
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรำยบุคคลให้ครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องและเป็นข้อมูลเพื่อใช้ในกำร
บริหำรจัดกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม
2. เพื่อพัฒ นำระบบเครื อข่ำยเทคโนโลยีส ำรสนเทศให้ ครอบคลุ มกับกำรใช้งำนในสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม และสถำนศึกษำในสังกัด
การดาเนินงาน
1. ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรพั ฒ นำระบบสำรสนเทศฯ ระหว่ ำ งวั น ที่ 7-11 มิ ถุ น ำยน 2564
ณ ห้องประชุมพุทธกันทรวิชัย สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม
2. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรใช้โปรแกรมระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล โปรแกรม
Data Management Center และโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง ระหว่ำงวันที่ 10-11 มิถุนำยน 2564 ณ ห้องประชุม
พระเทพสิทธำจำรย์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม
ผลการดาเนินงาน
1. ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำมั ธ ยมศึ ก ษำมหำสำรคำม และโรงเรี ย นในสั ง กั ด มี ข้ อ มู ล
สำรสนเทศที่ถู กต้ อง สมบู ร ณ์ และเป็ น เอกภำพและมีก ำรนำข้ อมู ล ดั งกล่ ำ วไปใช้ง ำน ประชำสั มพั นธ์ ใ ห้
หน่วยงำน ทั้งภำยในสังกัดและนอกสังกัดทรำบ
2. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม มีศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ
ที่เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศทั้งหมดในลักษณะ One Stop Service
ภาพกิจกรรม

ปัญหา / อุปสรรค / ความเสี่ยง
สรุปผลและข้อเสนอแนะ
-
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21. ชื่อโครงการ : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา “พัฒนาทักษะ
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ อย่างมีประสิทธิภาพ และเตรียมความ
พร้อมสาหรับการสอบตามกรอบ CEFR”
 ดำเนินกำรแล้ว
งบประมาณ จำกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม จำนวน 9,880 บำท
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนำครูผู้สอนภำษำอังกฤษ สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำมให้
มีทักษะกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษออนไลน์ อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเตรียมควำมพร้อมสำหรับ
กำรสอบตำมกรอบ CEFR
การดาเนินงาน
อบรมพั ฒ นำทั ก ษะกำรจั ด กำรเรี ย นกำรสอนภำษำอั ง กฤษออนไลน์ อย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ
และเตรียมควำมพร้อมสำหรับกำรสอบตำมกรอบ โดยรูปแบบออนไลน์ วันที่ 21 สิงหำคม 2564
ผลการดาเนินงาน
1. ครูผู้สอนภำษำอังกฤษ ร้อยละ 80 ที่ผ่ำนกำรพัฒนำได้นำองค์ควำมรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ใน
กำรจัดกิจกรรม
2. ครู ผู้ สอนภำษำอั งกฤษ ที่ผ่ ำนกำรพัฒ นำได้นำองค์ควำมรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษออนไลน์ อย่ำงมีประสิทธิภำพและเตรียมควำมพร้อมสำหรับกำรสอบ
ตำมกรอบ CEFR
ภาพกิจกรรม
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22. ชื่อโครงการ : การสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
งบประมาณ
วัตถุประสงค์

 ดำเนินกำรแล้ว
จำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จำนวน 6,000 บำท

เพื่อสร้ำงควำมตระหนักในเรื่องควำมปลอดภัยสำรสนเทศ และภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ ช่วยลด
โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำยจำกกำรขำดควำมรู้และควำมเข้ำใจของผู้บริหำรสถำนศึกษำ และผู้ป ฏิบัติหน้ำที่
ที่เกี่ย วข้อ งกับ กำรดู แลตรวจสอบระบบสำรสนเทศของโรงเรี ยน และของส ำนั กงำนเขตพื้นที่ กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำมหำสำรคำม ตลอดจนผู้ที่มีควำมสนใจทั่วไป
การดาเนินงาน
อบรมกำรสร้ ำงควำมตระหนั ก ด้ำนควำมมั่นคงปลอดภั ยทำงไซเบอร์ โดยรู ปแบบออนไลน์
วันที่ 26 สิงหำคม 2564
ผลการดาเนินงาน
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม และผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลตรวจสอบระบบสารสนเทศของโรงเรียน และของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษามหาสารคาม ตลอดจนผู้ที่มีความสนใจทั่วไป ร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจถึงภัยคุกคามทาง
ไซเบอร์รูปแบบต่าง ๆ
ภาพกิจกรรม
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23. ชื่อโครงการ : ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด "ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา" เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน
และป้องกันพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ โดยใช้กระบวนการค่ายทักษะชีวิต
 ดำเนินกำรแล้ว
งบประมาณ จำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จำนวน 235,000 บำท
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะชีวิตของลูกเสือในกำรป้องกันตนเองให้ห่ำงไกลจำกยำเสพติด
2. เพื่อพัฒนำคุณภำพเด็กและเยำวชนให้มีทักษะชีวิต มีควำมสำมำรถเพียงพอในกำรมีชี วิต
อยู่ในสังคม สำมำรถเตรียมพร้อมสำหรับกำรปรับตัว ปรับจิตใจได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสมและสำมำรถเผชิญ
กับสิ่งต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
3. ลูกเสือ/นักเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ สำมำรถเป็นแกนนำในกำรขับเคลื่อนกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำและชุมชนได้
4. เพื่อให้มีกำรติดตำมดูแลช่ว ยเหลื อเด็กและเยำวชนกลุ่ มเสี่ยง ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมและมี
คุณภำพ
การดาเนินงาน
1. จัดสรรงบประมำณสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนด้ำนกำรป้องกันยำเสพติด
ใน
สถำนศึกษำ (จำนวน 35 รร.ๆละ 4,000บำท)
2. จั ด ประกวดสื่ อ สร้ ำ งสรรค์ห นั งสั้ น ต้ำ นยำเสพติ ด (Save Zone No New Face) ประจ ำปี
2564
ผลการดาเนินงาน
1. นักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับภัยยำเสพติด สำมำรถป้องกันตนเองไม่เข้ำไปยุ่งกับ
ยำเสพติด
2. สถำนศึกษำสำมำรถปรั บ เปลี่ ยนหรือประยุกต์รูปแบบ/วิธีก ำรดำเนิน งำน โดยมีจุดเน้น ที่
สอดคล้องกับกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ
3. นักเรียนได้รับกำรเสริมสร้ำงศักยภำพ ทักษะชีวิตในกำรดำเนินกิจกรรมกำรป้องกันปัญหำ
ยำเสพติดภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19) ในรูปแบบโซเชียล
มีเดีย
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ภาพกิจกรรม

ปัญหา / อุปสรรค / ความเสี่ยง
ช่วงสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรั สโคโรนา 2019 (Covid-19) ท าให้ จ านวน
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมน้อยเกินไป
สรุปผลและข้อเสนอแนะ
กำรจัดสรรงบประมำณจำกส่วนกลำงล่ำช้ ำ และไม่จัดสรรในครำวเดียว ทำให้ต้องเร่งในกำร
ดำเนินงำน/กิจกรรม และเกิดควำมซ้ำซ้อน ควรจัดสรรงบประมำณช่วงไตรมำสแรก และจัดสรรมำในครำว
เดียว เพื่อจะได้วำงแผน กำรดำเนินกำรได้ครอบคลุม และเกิดประโยชน์สูงสุด
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24. ชื่อโครงการ : คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ประจาปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
 ดำเนินกำรแล้ว
งบประมาณ จำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จำนวน 10,000 บำท
จำกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม จำนวน 20,000 บำท
วัตถุประสงค์
1. เพื่อดำเนินกำรสนองพระรำชปรำรภของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช
บรมนำถบพิตร ในอันที่จะนำมำซึ่งควำมเจริญรุ่งเรืองในด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของประเทศให้ดำรง
สภำพที่ดี
2. เพื่อคัดเลือกนักเรียนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนที่มีควำมประพฤติดี มีผลกำรเรียนดี
มี
กิจกรรมร่วมกับสถำนศึกษำอย่ำงสม่ำเสมอ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ มีควำมเป็นผู้นำ มีคุณธรรมจริยธรรม และ
ผลงำนดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ต่อนักเรียนและบุคคลทั่วไป
3. เพื่อคัดเลือกสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนที่จัดกำรศึกษำได้มำตรฐำนดีเด่นในด้ำน
ต่ำง ๆ ตำมขอบเขตกำรประเมิน
การดาเนินงาน
1. สถำนศึกษำทุกสังกัดที่จัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนแจ้งควำมประสงค์ขอเข้ำรับกำรประเมินต่อ
สำนั กงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธ ยมศึกษำมหำสำรคำม ทั้งประเภทนักเรียนและสถำนศึกษำ ภำยในวันที่
30 สิงหำคม 2564
2. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม ประเมินคัดเลือกนักเรียน
และ
สถำนศึกษำตำมระดับและขนำดของสถำนศึกษำ ภำยในเดือนกันยำยน 2564
ผลการดาเนินงาน
ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ก ำรศึ ก ษำมั ธ ยมศึ กษำมหำสำรคำม ได้ แ จ้ ง ประชำสั ม พัน ธ์ ก ำรคั ดเลื อ กนั กเรี ย นและ
สถำนศึกษำ เพื่อรับรำงวัลพระรำชทำน ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประจำปีกำรศึกษำ 2564 ระดับเขตพื้นที่
กำรศึกษำ และได้ดำเนินกำรประเมินนักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ขนำดเล็ก จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่
โรงเรียนชุมชนบ้ำนโพธิ์สองห้องวิทยำ สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 2
และ โรงเรี ยนมหำชัย พิทยำคำร สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธ ยมศึกษำมหำสำรคำม ในวันที่ 15
กันยำยน 2564 ณ สถำนศึกษำที่เข้ำรับกำรประเมินฯ ผลกำรประเมินคัดเลือกดังนี้
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ภาพกิจกรรม
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ปัญหา / อุปสรรค / ความเสี่ยง
1. เนื่ อ งจำกเป็ น ช่ ว งสถำนกำรณ์แ พร่ร ะบำดของโรคติดเชื้อไวรั ส โคโรนำ 2019 (Covid-19)
จึงยำกต่อกำรจัดกิจกรรมให้เด็กนักเรียน และสถำนศึกษำ
2. สถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนกำรสอนในระดับมัธยมศึกษำ ต้องรับกำรประเมินซ้ำซ้อนในระดับ
จังหวัด ทำให้สิ้นเปลืองเวลำ และงบประมำณ
สรุปผลและข้อเสนอแนะ
ควรให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถำนศึกษำใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษำในครำวเดียว (ระดับจังหวัด) เพื่อลดกำรประเมินที่ซ้ำซ้อน
25. ชื่อโครงการ : ส่งเสริมสภานักเรียนและประชาธิปไตยในโรงเรียน ประจาปีการศึกษา 2564
 ดำเนินกำรแล้ว
งบประมาณ จำกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม จำนวน 30,000 บำท
วัตถุประสงค์
1. เพื่อปลูกฝังทัศนคติ ควำมเป็นประชำธิปไตยให้กับนักเรียน
2. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งต่ำงๆ จำกกำรปฏิบัติจริงเพื่อพัฒนำควำมสำมำรถทำงสติ ปัญญำ
กำรคิด กำรใช้เหตุผลกำรคิดวิเครำะห์
3. เพื่ อ พั ฒ นำองค์ ก รสภำนั ก เรี ย นให้ เ ข้ ม แข็ ง ยั่ ง ยื น สำมำรถด ำเนิ น กำรและมี ส่ ว นร่ ว มใน
กำรบริหำรและพัฒนำโรงเรียนอย่ำงมีคุณค่ำ และสร้ำงสรรค์สังคมในอนำคตให้เป็นสังคมที่ยั่งยืน
การดาเนินงาน
1. ประชุมวำงแผนกำรดำเนินงำนคณะกรรมกำรดำเนินงำนฯ
2. จั ดประกวดโรงเรี ย นต้น แบบสภำนักเรียน ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ เพื่อเป็นตัว แทนไป
แข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภำนักเรียน ประจำปี 2564 ของ สพฐ.ต่อไป
3. ประชุมเชิงปฏิบัติกำร/เวทีเสวนำกำรดำเนินงำนสภำนักเรียนในสถำนศึกษำของโรงเรียนใน
สังกัด
4. ดำเนินกำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรสภำนักเรียน สพม.มค. ประจำปี 2564
5. ติดตำมผลกำรดำเนินงำน/ติดตำมควำมก้ำวหน้ำของโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร
6. สรุปผลกำรดำเนินงำน/รำยงำนผลกำรดำเนินงำนให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทรำบ
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ผลการดาเนินงาน
ส านั กงานเขตพื้น ที่การศึก ษามัธ ยมศึกษามหาสารคาม ได้ จัดกิจกรรมการคัดเลื อกโรงเรีย น
ต้นแบบสภานักเรียน ประจาปี ๒๕64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จานวน ๑ โรงเรียน โดยพิจารณาตัดสิ น
ผลงานด้ านเอกสารการด าเนิ น งานสภานั ก เรี ยนของโรงเรี ยนตามหลั ก เกณฑ์ การคั ดเลื อ กของส านัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อส่งเป็นตัวแทนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไปแข่งขันระดับประเทศ
ต่อไป ผลการคัดเลือกฯ ดังนี้

ภาพกิจกรรม
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ปัญหา / อุปสรรค / ความเสี่ยง
เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จึงไม่ได้
จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ/เวทีเสวนาการดาเนินงานสภานักเรียนในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
ซึ่งจะมีการดาเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
ประจาปี 2564
สรุปผลและข้อเสนอแนะ
เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จึงควร
หาแนวทางในการจัดการเรียนรู้งานสภานักเรียนให้หลากหลายช่องทาง เช่น ให้สถานศึกษาบูรณาการกิจกรรมสภา
นักเรียน ในหลักสูตรวิชาสังคมศึกษา หรือมีการคัดเลือกสภานักเรียนในรูปแบบออนไลน์
26. ชื่อโครงการ : ส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บาเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อ
ในสถาบันอุดมศึกษา และอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
 ดำเนินกำรแล้ว
งบประมาณ จำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จำนวน 55,000 บำท
วัตถุประสงค์
1. เพื่อประสำนควำมร่วมมือสถำบันอุดมศึกษำในพื้นที่ที่มีเจตนำรมณ์เดียวกันในกำรคัดเลือก
นักเรียน ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมเข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยและอำชีวศึกษำ
ในจังหวัดมหำสำรคำมเข้ำศึกษำต่อ
2. เพื่อเพิ่มและกระจำยโอกำสให้ประชำกรวัยเรียนได้รับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงทั่วถึง
ครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกำสในกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ และมีคุณภำพ
3. เพื่อจัดทำฐำนข้อมูลนักเรียนในโครงกำรเด็กดีมีที่เรียน
4. เพื่อกระจำยโอกำส และส่งเสริมนักเรียน นักศึกษำผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญ
ประโยชน์ เข้ำศึกษำต่อในสถำบันอุดมศึกษำ และอำชีวศึกษำ จังหวัดมหำสำรคำม
5. เพื่อสร้ำงเวทีกำรแข่งขัน ให้กับนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์
โครงกำรเด็กดีมีที่เรียน ได้แสดงผลงำนเป็นแบบอย่ำงให้กับนักเรียนรุ่นน้อง และเพื่อสำมำรถนำไปใช้ประโยชน์
ในกำรคัดเลือกเข้ำเรียนต่อในมหำวิทยำลัยตำมโครงกำรเด็กดีมีที่เรียน หรือ โครงกำรอื่น ๆ ต่อไปได้
การดาเนินงาน
1. ประชุมสร้ำงควำมร่วมมือและวำงแผนโควตำเข้ำศึกษำต่อโครงกำรเด็กดีมีที่เรียน
2 ประชุมชี้แจงจัดสรรโควต้ำ สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และรำยละเอียดโควตำเข้ำศึกษำต่อ
โครงกำรเด็กดีมีที่เรียน
3. กิจกรรมประกวดนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ โครงก¬ำรเด็กดีมีที่
เรียน
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ผลการดาเนินงาน
1. ประชุมสร้ำงควำมร่วมมือและวำงแผนโควตำเข้ำศึกษำต่อโครงกำรเด็กดีมีที่เรียน เมื่อวันที่
20 สิ ง หำคม 2564 ณ ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำมั ธ ยมศึ ก ษำมหำสำรคำม โดย กลุ่ ม ส่ ง เสริ ม กำรจั ด
กำรศึ ก ษำ ได้ จั ด ประชุ ม สร้ ำ งควำมร่ ว มมื อ และวำงแผนโควตำเข้ ำ ศึ ก ษำต่ อ โครงกำรเด็ ก ดี มี ที่ เ รี ย น
ปี ก ำรศึ ก ษำ 2565 โดยมี ผู้ เ ข้ ำ ร่ ว มประชุ ม รวม 20 คน ประกอบด้ ว ย ผู้ แ ทนจำกสถำบั น อุ ด มศึ ก ษำและ
อำชี ว ศึก ษำในพื้ น ที่ เข้ำ ร่ ว มประชุ ม ได้แ ก่ มหำวิทยำลั ย มหำสำรคำม มหำวิท ยำลั ยรำชภัฎ มหำสำรคำม
มหำวิทยำลัย กำรกีฬำแห่ งชำติ วิทยำเขตมหำสำรคำม วิทยำลัยเทคนิคมหำสำรคำม วิทยำลั ยอำชีวศึกษำ
มหำสำรคำม วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหำสำรคำม วิทยำลัยสำรพัดช่ำงมหำสำรคำม วิทยำลัยกำรอำชีพ
พยั ค ฆภู มิพิ สั ย และวิ ทยำลั ย เทคนิ ควำปี ป ทุ ม และบุค ลำกรในส ำนั กงำนเขตพื้น ที่ก ำรศึกษำมั ธ ยมศึ กษำ
มหำสำรคำมเข้ำร่ ว มประชุมวำงแผนร่ วมกัน โดย ได้พิจำรณำจัดสรรจำนวนโควต้ำกำรเข้ำศึกษำต่อตำม
โครงกำรเด็กดีมีที่เรียนให้กับนักเรียนในสังกัด และวำงแผนกำรชี้แจงรำยละเอียดให้กับครูแนะแนวโรงเรียนใน
สังกัดในลำดับต่อไป
2. ประชุมชี้แจงกำรจัดสรรและรำยละเอียดโควตำเข้ำศึกษำต่อโครงกำรเด็กดีมีที่เรียนโดยจัด
ประชุม 2 รุ่น ดังนี้
รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 16 กันยำยน 2564 ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธำจำรย์ สพม.มหำสำรคำม โดย
โดยกลุ่ มส่ งเสริ มกำรจั ดกำรศึกษำ ได้จั ดประชุมชี้ แ จงกำรจัดสรรและรำยละเอียดโควต้ำเข้ำศึกษำต่อใน
สถำบันอุดมศึกษำและอำชีวศึกษำ จ.มหำสำรคำม ตำมโครงกำรส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และ
บำเพ็ญประโยชน์เข้ำศึกษำต่อ (โครงกำรเด็กดีมีที่เรียน) ในปีกำรศึกษำ 2565 โดยมีผู้เข้ำร่วมประชุม 40 คน
ประกอบด้ ว ย บุ ค ลำกร สพม.มค. ผู้ แ ทนมหำวิ ท ยำลั ย มหำสำรคำม มหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฎ มหำสำรคำม
มหำวิทยำลัย กำรกีฬำแห่ งชำติ วิทยำเขตมหำสำรคำม วิทยำลัยอำชีว ศึกษำมหำสำรคำม วิทยำลัยเทคนิค
มหำสำรคำม วิทยำลัยเทคนิควำปีปทุม วิทยำลัยสำรพัดช่ำงมหำสำรคำม วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยี
มหำสำรคำม วิทยำลัยกำรอำชีพพยัคภูมิพิสัย พร้อมด้วยคุณครูโรงเรียนในสังกัด จำนวน 18 โรงเรียน เข้ำร่วม
ประชุม เพื่อรับทรำบจำนวนโควตำ รำยละเอียดกำรเข้ำศึกษำต่อตำมโครงกำรแต่ละสถำบันดังกล่ำว
รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 17 กันยำยน 2564 ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธำจำรย์ สพม.มหำสำรคำม โดย
โดยกลุ่ มส่ งเสริ มกำรจั ดกำรศึกษำ ได้จั ดประชุมชี้ แจงกำรจัดสรรและรำยละเอียดโควต้ำเข้ำศึกษำต่อใน
สถำบันอุดมศึกษำและอำชีวศึกษำ จ.มหำสำรคำม ตำมโครงกำรส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และ
บำเพ็ญประโยชน์เข้ำศึกษำต่อ(โครงกำรเด็กดีมีที่เรียน) ในปีกำรศึกษำ 2565 โดยมีผู้เข้ำร่วมประชุม 40 คน
ประกอบด้ ว ย บุ ค ลำกร สพม.มค. ผู้ แ ทนมหำวิ ท ยำลั ย มหำสำรคำม มหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฎ มหำสำรคำม
มหำวิทยำลัย กำรกีฬำแห่ งชำติ วิทยำเขตมหำสำรคำม วิทยำลัยอำชีว ศึกษำมหำสำรคำม วิทยำลัยเทคนิค
มหำสำรคำม วิทยำลัยเทคนิควำปีปทุม วิทยำลัยสำรพัดช่ำงมหำสำรคำม วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยี
มหำสำรคำม วิทยำลัยกำรอำชีพพยัคภูมิพิสัย พร้อมด้วยคุณครูโรงเรียนในสังกัด จำนวน 17 โรงเรียน เข้ำร่วม
ประชุม เพื่อรับทรำบจำนวนโควตำ รำยละเอียดกำรเข้ำศึกษำต่อตำมโครงกำรแต่ละสถำบันดังกล่ำว
3. กิจ กรรมประกวดนั กเรี ย นผู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ โครงกำรเด็กดี
มีที่เรียน โดยจัดกิจกรรมดังนี้
3.1 ประชุมวำงแผนกำหนดเกณฑ์กำรคัดเลือกนักเรียน เมื่อวันที่ 23 สิ งหำคม 2564
ณ ห้องประชุม 150 ปี เมืองมหำสำรคำม เพื่อประชำสัมพันธ์กำรรับสมัครให้กับโรงเรียนในสังกัดต่อไป
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3.2 รับสมัครระหว่ำ งวันที่ 23 สิงหำคม 2564 – 17 กันยำยน 2564 โดย ให้โรงเรียน
จัดส่งผลงำนนักเรียนเพื่อคัดเลือกต่อไป
3.3 ประชุมชี้แจงเกณฑ์กำรคัดเลือกนักเรียนให้ คณะกรรมกำรตัดสิ น ระหว่ำงวันที่ 30 กันยำยน 2564 –
1 ตุลำคม 2564
3.4 คณะกรรมกำรตัดสินอ่ำนผลงำนนักเรียน และตัดสินในวันที่ 5 ตุลำคม 2564
ภาพกิจกรรม

78

รายงานผล การกากับ ติดตาม ผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ปัญหา / อุปสรรค / ความเสี่ยง
สรุปผลและข้อเสนอแนะ
กระบวนกำรคัดเลือกควรเน้นย้ำจำกโรงเรียนต้นสังกัดที่คัดเลือกเด็กนักเรียนควรเลือกนักเรียน
ที่จะเข้ำเรียนจริง ๆ จะได้ไม่เป็นกำรกันสิทธิ์นักเรียนที่ต้องกำรเข้ำเรียนจริง ๆ
27. ชื่อโครงการ : ส่งเสริมและกระจายโอกาสให้นักเรียนได้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2564
 ดำเนินกำรแล้ว
งบประมาณ จำกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม จำนวน 10,000 บำท
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนกลุ่มเป้ำหมำยในสังกัดได้รับโอกำสให้เข้ำถึงบริกำรด้ำนทุนกำรศึกษำ
2. เพื่อให้มีหลักเกณฑ์ , แนวทำงปฏิบัติ ในกำรส่งเสริมให้นักเรียนและโรงเรียนได้รับโอกำสให้
เข้ำถึงบริกำรด้ำนทุนกำรศึกษำ เป็นของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม และโรงเรียน
สำมำรถนำไปใช้ได้
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่ขำดแคลนทุนทรัพย์ด้ำนกำรศึกษำได้รับทุนกำรศึกษำ
4. เพื่อเป็นกำรส่งเสริมให้นักเรียนที่ขำดแคลนทุนทรัพย์ด้ำนกำรศึกษำตลอดจนขำดแคลนโอกำส
ได้รับกำรดูแล เข้ำถึง และได้รับทุนกำรศึกษำพระรำชทำน โครงกำรทุนเฉลิมรำชกุมำรี (สมเด็จพระกนิษฐำฯ)
5. เพื่อเป็นกำรส่งเสริมให้นักเรียนที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และมีศักยภำพให้ได้รับทุนกำรศึกษำ
พระรำชทำน ม.ท.ศ. (รัชกำลที่ 10)
6. เพื่อเป็นกำรติดตำมนักเรียนที่ได้รับทุนกำรศึกษำ
การดาเนินงาน
1. กำรจัดทำข้อมูล / คัดเลือกนักเรียนรับทุน ม.ท.ศ. (รัชกำลที่ 10) ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(เริ่มรับทุนปีกำรศึกษำ 2564)
2. กำรจัดทำข้อมูล / กำรคัดเลือกนักเรียนรับทุนเฉลิมรำชกุมำรี (เริ่มรับทุนปีกำรศึกษำ 2564)
กำรจัดทำเกณฑ์กำรคัดเลือกทุนแต่ละประเภท / พิจำรณำคัดเลือกทุนแต่ละประเภทเมื่อได้รับ
3. ประสำนจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ
4. กำรติดตำมนักเรียนทุนกำรศึกษำ
5. สรุปและรำยงำนผล
ผลการดาเนินงาน
1. นักเรียนกลุ่มเป้ำหมำยในสังกัดได้รับโอกำสให้เข้ำถึงบริกำรด้ำนทุนกำรศึกษำ
2. มีหลักเกณฑ์, แนวทำงปฏิบัติ ในกำรส่งเสริมให้นักเรียนและโรงเรียนได้รับโอกำสให้เข้ำถึง
บริกำรด้ำนทุนกำรศึกษำ เป็นของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม และโรงเรียนสำมำรถ
นำไปใช้ได้
3. นักเรียนที่ขำดแคลนทุนทรัพย์ด้ำนกำรศึกษำได้รับทุนกำรศึกษำ
4. นักเรียนที่ขำดแคลนทุนทรัพย์ด้ำนกำรศึกษำตลอดจนขำดแคลนโอกำสได้รับกำรดูแล เข้ำถึง
และได้รับทุนกำรศึกษำพระรำชทำน โครงกำรทุนเฉลิมรำชกุมำรี (สมเด็จพระกนิษฐำฯ)
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5. นักเรียนที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และมีศักยภำพให้ได้รับทุนกำรศึกษำพระรำชทำน ม.ท.ศ.
(รัชกำลที่ 10)
6. มีกำรติดตำมนักเรียนที่ได้รับทุนกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง
ภาพกิจกรรม

ปัญหา / อุปสรรค / ความเสี่ยง
สรุปผลและข้อเสนอแนะ
-
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28. ชื่อโครงการ : การรับนักเรียนประจาปีการศึกษา 2564
 ดำเนินกำรแล้ว
งบประมาณ จำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จำนวน 16,000 บำท
จำกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม จำนวน 10,000 บำท
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดทำนโยบำยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรรับนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2564
2. เพื่อส่งเสริมกำรประชำสัมพันธ์กำรรับนักเรียน ประจำปีกำรศึกษำ 2564
3. เพื่อจัดตั้งศูน ย์ประสำนงำนกำรรับนักเรียนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธ ยมศึกษำ
มหำสำรคำม
4. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนมีข้อมูลสำรสนเทศเกี่ยวกับกำรรับนักเรียนที่เป็นปัจจุบัน
5. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้รับผิดชอบกำรรับนักเรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรดำเนินกำร
รำยงำนกำรรับนักเรียน ตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกำหนด
การดาเนินงาน
1. แจ้งนโยบำยและแนวปฏิบัติกำรรับนักเรียนของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ปีกำรศึกษำ 2564
2. ประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำร่ำงนโยบำยและแนวปฏิบัติกำรรับนักเรียนของสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม
3. ประชุมคณะกรรมกำรดำเนินงำนกำรรับนักเรียน ประจำปีกำรศึกษำ 2564
4. ประชำสัมพันธ์กำรรับนักเรียน ประจำปีกำรศึกษำ 2564 และส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนใน
สังกัดจัดกิจกรรมเปิดรั้วเยี่ยมชมโรงเรียน (Open house)
5. จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ป ระสำนงำนกำรรั บ นั ก เรี ย นของส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำมั ธ ยมศึ ก ษำ
มหำสำรคำม เพื่อปฏิบัติงำนด้ำนกำรประสำนงำนกำรรับนักเรียน ประจำปีกำรศึกษำ 2564
6. ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรกำรรำยงำนผลกำรรั บ นั ก เรี ย น เพื่ อ ให้ โ รงเรี ย นในสั ง กั ด สำมำรถ
ดำเนินกำรรำยงำนผลกำรรับนักเรียนได้ทันตำมกำหนดเวลำ
7. ติดตำม ตรวจเยี่ยม และประเมินผลกำรดำเนินงำนกำรรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด
8. สรุป / รำยงำนผลกำรรับนักเรียนให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทรำบ
ผลการดาเนินงาน
1. โรงเรียนดำเนินกำรตำมแนวปฏิบัติและนโยบำยกำรรับนักเรียนของสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม
2. โรงเรียนในสังกัดมีข้อมูลสำรสนเทศที่เป็นปัจจุบัน สำมำรถตรวจสอบได้
3. โรงเรียนในสังกัดรำยงำนผลกำรรับนักเรียน ทันตำมกำหนดเวลำ
4. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม มีข้อมูลสำรสนเทศกำรรับนักเรียนที่
เป็นปัจจุบัน สำมำรถตรวจสอบได้
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ภาพกิจกรรม
1. แจ้งวำงแผนกำรรับนักเรียน

2. กำรจัดทำร่ำงนโยบำยรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
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3. กำรประชุมคณะกรรมกำรรับนักเรียน

4. กำรอบรมโปรแกรมรำยงำนผลกำรรับนักเรียน

5. กำรจัดตั้งศูนย์ประสำนงำนกำรรับนักเรียน

6. กิจกรรมเปิดบ้ำนวิชำกำร

7. ผลกำรรับนักเรียน
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8. กำรติดตำมกำรรับนักเรียน

ปัญหา / อุปสรรค / ความเสี่ยง
เนื่องจากปัญหาของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 จึงทาให้เกิด
ปัญหาในการสมัครเข้าเรียนต่อ การสอบคัดเลือกนักเรียน ตลอดจนการลงพื้นที่ติดตามการรับนักเรียน
สรุปผลและข้อเสนอแนะ
ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำนควรวำงนโยบำยในกำรด ำเนิ น กำรรั บ สมั ค ร
จัดสอบ และติดตำมกำรรับนักเรียน ในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019
ให้ชัดเจน เพื่อให้ สพท.ทุกแห่ง และโรงเรียนในสังกัดทั่วประเทศนำไปใช้ได้จริง
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29. ชื่อโครงการ : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
(โครงการโรงเรียนสุจริต) : สถานศึกษา ปีงบประมาณ 2564
 ดำเนินกำรแล้ว
งบประมาณ จำกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม จำนวน 10,000 บำท
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และควำมตระหนักรู้ในกำรป้องกันกำรทุจริตให้กับนักเรียน
ครู ผู้บริหำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม
2. เพื่อพัฒนำและยกระดับธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรของสถำนศึกษำในสังกัด
3. เพื่อพัฒนำนวัตกรรมกำรป้องกันกำรทุ จริตเชิงรุกของสถำนศึกษำ ในสังกัดให้เข้มแข็งและมี
ประสิทธิภำพ
4. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน กำรสร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ของชุมชน รักษำภูมิปัญญำวัฒนธรรม
5. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน กำรดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้ำงกำรดี 4.0 สู่วิถีพอเพียง
การดาเนินงาน
1. กิจกรรมประชุมปฏิบัติก ำร พร้อมทั้งวำงแผน และจัดทำแนวทำงกำรดำเนินกิจกรรมตำม
โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ (โครงกำรโรงเรียนสุจริตโรงเรียน)
เพื่อเป้นแนวทำงในกำรดำเนินงำนให้กับสถำนศึกษำในสังกัด
2. นิเทศ ติดตำม กำรดำเนินกิจกรรมตำมโครงกำรฯของสถำนศึกษำในสังกัด
3. ประชุมปฏิบัติกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม ธรรมำภิบำลในกำรบริหำรงำน กับกำรป้องกันกำร
ทุจริตในหน่วยงำน และสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ พร้อมทั้งชี้แจงแนวทำงกำรดำเนินกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่ ง ใสในกำรด ำเนิ น งำนของสถำนศึ ก ษำออนไลน์ (ITA Online) ปี ง บประมำณ 2564 และกำร
ดำเนินกำรประเมินในปีงบประมำณ 2565
4. กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน กำรสร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ และกำรดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้ำงกำร
ดี 4.0 สู่วิถีพอเพียง
5. กิจกรรมประกวด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอผลงำน ภำยใต้กำรดำเนินงำนตำมโครงกำร
เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ
ผลการดาเนินงาน
1. สถำนศึ ก ษำในสั ง กั ด มี แ ผนปฏิ บั ติ ก ำรด ำเนิ น กิ จ กรรมตำมโครงกำรเสริ ม สร้ ำ งคุ ณ ธรรม
จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ คิดเป็นร้อยละ 100
2. กิจ กรรมกำรนิ เ ทศ ติ ด ตำม กำรจั ดกำรเรี ยนกำรสอน พร้ อมทั้ งกำรด ำเนิ นกิ จ กรรมตำม
โครงกำรฯ ทุกรูปแบบ คิดเป็นร้อยละ 100
3. สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียนสร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 100
4. นักเรียนสำมำรถค้นหำผลิตภัณฑ์ชุมชน และสำมำรถสร้ำงสรรค์ผลงำนด้วยกำรจัดทำเป็นคลิป
วีดีโอได้
5. สถำนศึกษำขอรับงบประมำณสนับสนุนกำรดำเนินกิจกรรมตำมโครงกำรฯ คิดเป็นร้อยละ
71.5
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6. สถำนศึกษำส่งผลงนเข้ำร่วมประกวดจำนวนน้อย คิดเป็นร้อยละ 10
ภาพกิจกรรม

ปัญหา / อุปสรรค / ความเสี่ยง
กำรจั ด สรรงบประมำณในเดื อ นกั น ยำยน ท ำให้ ไ ม่ ส ำมำรถด ำเนิ น กิ จ กรรมได้ ค รบ และมี
ประสิทธิภำพเนื่องจำกจำกัดด้วยระยะเวลำ
สรุปผลและข้อเสนอแนะ
กำหนดแนวทำงในกำรดำเนินกิจกรรมในต้นปีงบประมำณ และจัดสรรงบประมำณอย่ำงช้ำใน
ไตรมำสที่ 3
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30. ชื่อโครงการ : นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน
 ดำเนินกำรแล้ว
งบประมาณ จำกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม จำนวน 85,000 บำท
วัตถุประสงค์
1. เพื่อติดตำม นิเทศ และประเมินผลกำรจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบำยและจุดเน้นกำร
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำทุกระดับ
2. เพื่อพัฒนำศึกษำนิเทศก์ให้มีสมรรถนะและสำมำรถปฏิบัติงำนได้ตำมมำตรฐำน
3. เพื่อพัฒนำกระบวนกำรนิเทศตำมสภำพควำมต้องกำรในกำรนิเทศของโรงเรียน
การดาเนินงาน
1. กำรประชุมปฏิบั ติ วำงแผนดำเนิน งำน จั ดทำแผนกำรนิเทศ ติ ดตำมวิถี ใหม่ โ ดยใช้พื้ นที่
เป็นฐำน
2. กำรประชุมปฏิบัติกำรสร้ำงเครื่องมือนิเทศ ติดตำม กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนกำรณ์
กำรแพร่เชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID - 19) กำรนิเทศติดตำมจุดเน้น นโยบำยสำคัญ เร่งด่วน ทั้งในรูปแบบ
On-Site และ Online
3. กิจ กรรมนิ เทศ ติดตำม กำรจัดกำรเรียนกำรสอน โรงเรียนในสั งกัดจำนวน 35 โรงเรียน
ในรูปแบบ On-Site และ Online ตำมสถำนกำรณ์กำรแพร่เชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID - 19)
4. กิจกรรมกำรนิเทศตำมสภำพควำมต้องกำรในกำรนิเทศของโรงเรียน และพัฒนำระบบกำร
นิเทศภำยในโรงเรียน
5. กิ จ กรรมกำรติ ด ตำม ประเมิ น ผลโดยคณะกรรมกำรร่ ว ม (คณะกรรมกำรจำกสพม.มค
/ก.ต.ป.น./ผู้ทรงคุณวุฒิ/ตัวแทนผู้บริหำร/ศึกษำนิเทศก์)
ผลการดาเนินงาน
1. กิจกรรมกำรนิเทศ ติดตำม กำรจัดกำรเรียนกำรสอน และนิเ ทศ ติดตำม จุดเน้น นโยบำย
ส ำคัญเร่ งด่ว น ของโรงเรี ย นในสั ง กัดส ำนั กงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธ ยมศึกษำมหำสำรคำม จำนวน 35
โรงเรียน ทั้งในรูปแบบ On-Site และ Online จำนวน 2 ครั้งในภำคเรียนที่ 1/2564 คิดเป็นร้อยละ 100
2. กิ จ กรรมกำรติ ด ตำม ประเมิ น ผลโดยคณะกรรมกำรร่ ว ม (คณะกรรมกำรจำกสพม.มค
/ก.ต.ป.น./ผู้ทรงคุณวุฒิ/ตัวแทนผู้บริหำร/ศึกษำนิเทศก์) ได้มีกำรดำเนินกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรติดตำม
ประเมินผลเป็นรูปแบบออนไลน์
3. กิจกรรมกำรนิเทศตำมสภำพควำมต้องกำรในกำรนิเทศของโรงเรียน และพัฒนำระบบกำร
นิเทศภำยในโรงเรียน ไม่สำมำรถดำเนินเป็นไปตำมที่โรงเรียนต้องกำรให้ดำเนินกิจกรรมร่วมคิด ร่วมทำได้
เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่เชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ทำให้มีข้อจำกัดในกำรไปดำเนินกิจกรรมที่สถำนศึกษำ
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ภาพกิจกรรม

ปัญหา / อุปสรรค / ความเสี่ยง
สรุปผลและข้อเสนอแนะ
31. ชื่อโครงการ : พัฒนาการนิเทศการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2564
 ดำเนินกำรแล้ว
งบประมาณ จำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จำนวน 21,000 บำท
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรนิเทศกำรศึกษำ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
2. เพื่อส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้วยนวัตกรรมกำรนิเทศ
การดาเนินงาน
1. กิจกรรมนิเทศ ติดตำม กำรจัดกำรเรียนกำรสอน โรงเรียนในสังกัดจำนวน 35 โรงเรียน
2. กิจกรรมพัฒนำระบบกำรนิเทศ ติดตำม กำรจัดกำรเรียนกำรสอน และจุดเน้น นโยบำยสำคัญ
เร่งด้วย ด้วยกิจกิจกรรม ดังนี้
2.1 กำรประชุมปฏิบัติ วำงแผนดำเนินกำร กำรสร้ำงเครื่องมือนิเทศ ติดตำม กำรจัดกำรเรียน
กำรสอนในสถำนกำรณ์กำรแพร่เชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID - 19)
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2.2 กำรพั ฒ นำระบบกำรนิ เ ทศ ติ ด ตำม ออนไลน์ (S – note) โดยกำรออกแบบระบบ
ออนไลน์สำมำรถสื่อสำรได้ 2 ทำง คือผู้นิเทศ และผู้รับ กำรนิเทศ โดยผู้นิเทศ บันทึกข้อเสนอแนะ คำแนะนำ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน พร้อมทั้งกำรดำเนินงำนแก่ผู้รับกำรนิเทศ และผู้รับกำรนิเทศสำมำรถรับรู้ผลกำร
นิเทศ สำมำรถนำผลกำรนิเทศมำพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และพัฒนำระบบกำรดำเนินงำนของตนเอง
ได้
3. กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ด้วยกำรคัดเลือกรูปแบบกำรนิเทศ
ภำยในของสถำนศึกษำที่ประสบควำมสำเร็จ เป็นแบบอย่ำงได้ เพื่อส่ งเสริมกิจกรรมกำรนิเทศภำยในของ
สถำนศึกษำให้มีควำมเข้มแข็ง และมีควำมต่อเนื่อง
ผลการดาเนินงาน
1. กิจกรรมกำรนิเทศ ติดตำม กำรจัดกำรเรียนกำรสอน และนิเทศ ติดตำม จุดเน้น นโยบำย
สำคัญเร่งด่วน ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม จำนวน 35 โรงเรียน
คิดเป็นร้อยละ 100
2. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม มีระบบกำรนิเทศ ติดตำม ออนไลน์
(S – note) ที่สำมำรถใช้งำนได้
3. กำรพัฒนำระบบกำรนิเทศ ติดตำม ออนไลน์ (S – note) ที่ต้องดำเนินกำรพัฒนำระบบให้มี
ประสิ ท ธิภ ำพเพิ่ มมำกขึ้ น รวมถึ งกำรเข้ำ ถึ งง่ ำ ย สะดวกกั บกำรใช้ งำน และครอบคลุ มถึ ง ผู้ นิ เ ทศภำยใน
สถำนศึกษำสำมำรถใช้ระบบนี้ในกำรนิเทศ ติดตำม กำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำยในสถำนศึกษำได้
ภาพกิจกรรม
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ปัญหา / อุปสรรค / ความเสี่ยง
1. ข้อจำกัดของระบบนิเทศ ติดตำม ออนไลน์ (S – note) คือ บุคลำกรในสถำนศึกษำสำมำรถดู
บันทึกผลกำรนิเทศ ติดตำมได้ แต่ไม่สำมำรถใช้ในกำรนิเทศภำยในสถำนศึกษำ
2. พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำระบบ จำนวนมำกขึ้น
สรุปผลและข้อเสนอแนะ
พัฒ นำระบบนิ เทศ ติดตำม ออนไลน์ (S – note) อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้ครอบคลุ มถึงผู้นิเทศ
ภำยในสถำนศึกษำสำมำรถใช้ระบบนี้ในกำรนิเทศ ติดตำม กำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำยในสถำนศึกษำได้
32. ชื่อโครงการ : พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ครูภาษาไทย และการสร้างเครือข่าย
การนิเทศภายใน โดยใช้รูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลัง โรงเรียนในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
 ดำเนินกำรแล้ว
งบประมาณ
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อสร้ ำ งควำมเข้ ม แข็ง ในกำรพั ฒ นำคุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำของโรงเรี ยนในสั งกั ด ส ำนั ก งำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม
2. เพื่อพัฒนำสมรรถนะกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูภำษำไทย โรงเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม
3. เพื่อกำรสร้ ำงเครื อข่ำยกำรนิเทศภำยในโดยใช้รูปแบบกำรนิเ ทศแบบเสริมพลั งในกำรจัด
กำรเรียนรู้ของครูภำษำไทย
4. เพื่ อ ยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ท ำงกำรเรี ย นของนั ก เรี ย นโรงเรี ย นในสั ง กั ด ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ มหำสำรคำมทั้ง 35 โรงเรียน
การดาเนินงาน
กรอบกำรพัฒนำ หรือรูปแบบกำรพัฒนำ
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กำรนิเทศแบบเสริมพลัง หมำยถึง วิธีกำรหรือแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูภำษำไทยระดับ
มัธ ยมศึก ษำตอนต้น ให้ ผู้ เ รี ย นได้ มีป ระสบกำรณอัน ก่ อให้ เ กิด กำรเรี ยนรู ไ ด้ง่ ำย และเกิด กำรเรี ยนรู้ต ำม
วัตถุประสงค์ ที่อำศัยกำรเสริมพลัง (Empowerment) มีองค์ประกอบ 3 ประกำร ได้แก่ กำรให้กำรสนับสนุน
กำรให้โอกำส และกำรสร้ำงแรงจูงใจ โดยพัฒนำให้ครูสำมำรถทำงำนเป็นทีม และให้ครูได้เรียนรู้จำกกำรลงมือ
จัดกำรเรียนรู้และกำรสะท้อนคิดกำรจัดกำรเรียนรู้ของตนเอง ซึ่งมีขั้นตอนกำรนิเทศแบบเสริมพลัง ที่เรียกว่ำ
SPIDER ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 กำรสำรวจสภำพปัญหำ (Survey)
ขั้นตอนที่ 2 กำรวำงแผนกำรนิเทศ (Plan)
ขั้นตอนที่ 3 กำรให้ควำมรู้ก่อนกำรนิเทศ (Informing)
ขั้นตอนที่ 4 กำรปฏิบัติกำรนิเทศ (Do) ซึ่งมีกำรดำเนินงำนกำรนิเทศ เป็น 7 ขั้น ประกอบด้วย
ขั้นที่ 1 กำรสื่อสำรสร้ำงควำมเข้ำใจ
ขั้นที่ 2 วำงแผนกำหนดเป้ำหมำยและแนวทำงกำรดำเนินงำน
ขั้นที่ 3 กำรเยี่ยมเยียนสังเกตกำรสอนในชั้นเรียน
ขั้นที่ 4 ร่วมกันสะท้อนผลหลังจำกสังเกตกำรสอน
ขั้นที่ 5 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ข้อมูลย้อนกลับ
ขั้นที่ 6 เปิดชั้นเรียนสร้ำงแรงจูงใจและควำมเชื่อมั่น
ขั้นที่ 7 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ขั้นตอนที่ 5 กำรประเมินผลกำรนิเทศ (Evaluation)
ขั้นตอนที่ 6 กำรสร้ำงขวัญกำลังใจ (Reinforcing)
ผลการดาเนินงาน
1. ครู ภ ำษำไทยได้ รั บ กำรส่ ง เสริ ม ในกำรจั ด กิ จ กรรมให้ ผู้ เ รี ย นได้ ฝึ ก ทั ก ษะกระบวนกำรคิ ด
กำรประยุกต์ใช้ควำมรู้ เพื่อป้องกันและแก้ปัญหำ ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จำกประสบกำรณ์
จริง ฝึกปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น รักกำรอ่ำนและใฝ่รู้ใฝ่เรียน ให้ครูจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ โดยผสมผสำน
ควำมรู้ด้ำนต่ำง ๆ ปลูกฝังค่ำนิยม คุณธรรมที่ดีงำม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในทุกวิชำ
2. ครูภำษำไทยได้รั บกำรพัฒ นำสมรรถนะกำรจัดกำรเรียนรู้ ควำมสำมำรถของครูภำษำไทย
ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย ให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ตำมมำตรฐำนสำระกำรเรียนรู้ในแต่ละ
ชั้น ซึ่งเกิดจำกกำรใช้รูปแบบกำรนิเทศแบบเสริมพลัง ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ 1) ควำมรู้ 2) ทักษะ
ในกำรจัดกำรเรียนรู้ และ 3) ทัศนคติ
3. ผู้ เรี ย นมีควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ภ ำษำไทย ด้ำนกำรฟัง พูด อ่ำน และเขียน ได้บรรลุ
จุดมุ่งหมำยของกำรฟัง พูด อ่ำน และเขียน ตำมหลักสูตรภำษำไทยในแต่ละระดับชั้น เพื่อใช้ภำษำติดต่อสื่อสำร
ทั้งกำรรับรู้และถ่ำยทอดควำมรู้สึกนึกคิดอย่ำงมีประสิทธิภำพและสัมฤทธิ์ผล ซึ่งเกิดจำกกำรใช้รูปแบบกำร
นิเทศแบบเสริมพลัง
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ปัญหา / อุปสรรค / ความเสี่ยง
1. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรหรือกิจกรรมไม่เป็นไปตำมแผ่นที่กำหนด เนื่องจำกกำร
ดำเนินกำรภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัวโคโรนำ 2019 (Covid - 19)
2. งบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรช้ำ ส่งต่อกำรดำเนินกำรกิจกรรมต้องดำเนินกำรไปตำม
งบประมำณอนุมัติ
3. กำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูไม่สำมำรถดำเนินกำรสอนในชั้นเรียนได้เต็มที่ มีกำร
ปรับเปลี่ยนวิธีกำรสอนตำมสถำนกำรณ์ ส่งผลให้ครูต้องปรับเปลี่ยนตนเอง ปรับเปลี่ยนนวัตกรรม หรือวิธีกำร
สอนใหม่ตลอดเวลำ
4. กำรดำเนินกำรนิเทศ ติดตำม และให้ควำมช่วยเหลือไม่เป็นไปตำมแผนหรือวิธีกำรที่กำหนดได้
เต็มศักยภำพ เป็นกำรนิเทศ ติดตำม และให้ควำมช่วยเหลือผ่ำนระบบออนไลน์ หรือระบบเอกสำร
ภาพกิจกรรม

-

ภาพ : การให้ความรู้ และการสร้างเครือข่ายการนิเทศภายในด้านภาษาไทย

ภาพ : การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินการตามโครงการ
ปัญหา / อุปสรรค / ความเสี่ยง
ข้อเสนอแนะ
-
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33. ชื่อโครงการ : การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพและการมีงานทาในศตวรรษที่ 21
ตามแนวทางแห่งศาสตร์พระราชา โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษามหาสารคาม
 ดำเนินกำรแล้ว
งบประมาณ จำกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม จำนวน 10,000 บำท
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดทำและพัฒนำหลักสูตรกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำอำชีพและกำรมีงำนทำ
ในศตวรรษที่ 21 ตำมแนวทำงแห่งศำสตร์พระรำชำ ที่เอื้อต่อกำรพัฒนำผู้เรียนให้เกิดทักษะพื้นฐำนอำชีพ
2. เพื่อพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้สำมำรถนำหลักสูตรสู่กำรปฏิบัติจริง
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีพทั้งภำคทฤษฎีและปฏิบัติ กับนักเรียนระดับต่ำง ๆ ให้เหมำะสมกับวัยได้อย่ำง
มีคุณภำพ เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
3. เพื่อพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้นักเรียนมีควำมรู้ ประสบกำรณ์ และทักษะพื้นฐำน
อำชีพเพื่อกำรมีงำนทำ ตำมแนวทำงแห่งศำสตร์พระรำชำ ที่เหมำะสมกับท้องถิ่น และสังคม
4. เพื่อนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำอำชีพและกำรมีงำนทำ
ในศตวรรษที่ 21 ตำมแนวทำงแห่งศำสตร์พระรำชำ
5. เพื่อนำเสนอผลงำนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำ
เพื่อพัฒนำอำชีพและกำรมีงำนทำ ตำมแนวทำงแห่งศำสตร์พระรำชำ ในกำรพัฒนำสู่ 1 โรงเรียน
1 นวัตกรรม 1 อำชีพ (Smart Innovative School)
การดาเนินงาน
กรอบกำรพัฒนำ หรือรูปแบบกำรพัฒนำ

1. จัดทำและพัฒนำหลักสูตรกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำอำชีพและกำรมีงำนทำ เป็นกำรจัดทำ
และหรือพัฒนำหลักสูตรรำยวิชำพื้นฐำนและรำยวิชำเพิ่มเติม ซึ่งเป็นเอกสำรกำรสร้ำงและพัฒนำหลักสูตร โดย
มีกำรวิเครำะห์ มำตรฐำน กำรเรี ย นรู้ และตัว ชี้วัด เพื่อจัดทำคำอธิบำยรำยวิช ำ หน่ว ยกำรเรียนรู้ รวมทั้ง
มีกำรประเมินควำมสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด หรือผลกำรเรียนรู้ ให้ตรงตำมโครงสร้ำง
หลักสูตรสถำนศึกษำ
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2. พัฒ นำครู และบุ คลำกรทำงกำรศึ กษำให้ ส ำมำรถนำหลั กสู ตรสู่ ก ำรปฏิ บัติ จริ ง ในกำรจั ด
กำรเรี ย นกำรสอนอำชี พ ทั้ ง ภำคทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ เป็ น วิ ธี ก ำรที่ มุ่ ง จะเพิ่ ม พู น ควำมรู้ ควำมช ำนำญ
และประสบกำรณ์ เพื่อให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ที่อยู่ในควำมรับผิดชอบได้ดี โดย
กำรจัดอบรมตำมโครงกำรพัฒนำครูและบุคลำกรตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีทั้งในและนอกสถำนศึกษำ
3. พัฒนำกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนให้นักเรียนมีควำมรู้ ประสบกำรณ์ และทักษะพื้นฐำนอำชีพ
เป็ น กำรจั ด กิ จ กรรมกำรเรี ย นรู้ ต ำมขั้ น ตอนของ QSCCS กระบวนกำรใน 5 ขั้ น ตอนของ QSCCS
มีขั้นตอนดังนี้
3.1 ขั้น ที่ 1 Learn to Question ได้ แ ก่ กำรเตรีย มหลั ก สู ตรและแหล่ ง เรี ยนรู้ กำรเตรี ย ม
บทบำทครู กำรสำรวจชุมชนสร้ำงแรงบันดำลใจ และกำรระดมควำมคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3.2 ขั้นที่ 2 Learn to Search ได้แก่ กำรสืบค้น วิเครำะห์จำแนกแยกแยะข้อมูลที่ถูกต้อง
และกำรออกแบบกำรเรียนรู้รวมกัน
3.3 ขั้นที่ 3 Learn to Construct ได้แก่ กำรลงมือปฏิบัติ จำกกำรเรียนรู้ กำรทดลอง กำร
สร้ำงชิ้นงำน กำรเรียนรู้จำกผู้เชี่ยวชำญและของจริง และกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3.4 ขั้นที่ 4 Learn to Communicate ได้แก่ กำรสรุปข้ อมูลเพื่อนำเสนอ สื่ อสำรในรูปแบบ
ต่ำงๆ
3.5 ขั้นที่ 5 Learn to Service ได้แก่ กำรประยุกต์ต่อยอดองค์ควำมรู้เพื่อสังคม
4. นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำอำชีพและกำรมีงำนทำ เป็นกำร
นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำอำชีพเพื่อกำรมีงำนทำ มีขั้นตอนดังนี้
4.1 ขั้นวำงแผนกำรนิเทศ (Plan-P) ดำเนินกำรประชุมคณะกรรมกำรดำเนินงำนเพื่อจัดทำ
แผนนิเทศติดตำม และประเมินผล กำหนดประเด็นในกำรนิเทศ กำหนดวันเวลำในกำรนิเทศ และกำหนด
เครื่องมือในกำรนิเทศ
4.2 ขั้ น สร้ ำ งเครื่ อ งมื อ นิ เ ทศ (Supervision Tools-S) จั ด ท ำเครื่ อ งมื อ นิ เ ทศ ติ ด ตำมและ
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้รับกำรนิเทศ เพื่อให้ผู้นิเทศทรำบถึงที่มำของปัญหำ และควำมต้องกำร และ
วำงแผนแก้ปัญหำได้ถูกต้อง
4.3 ขั้น ปฏิ บั ติก ำรนิ เทศ (Do-D) ท ำหนังสื อแจ้งก ำหนดกำรนิเ ทศ และดำเนิ นกำรนิ เทศ
ตำมกระบวนกำรนิเทศ
4.4 ขั้นรำยงำนผลกำรนิเทศ (Report-R) ดำเนินกำรประเมินผลและรำยงำนผลกำรนิเทศ
ติดตำม เพื่อรำยงำนผล KRS, ARS, มำตรฐำนเขต และกำรดำเนินงำนโครงกำร เพื่อนำผลจัดทำแผนปรับปรุง
พัฒนำต่อไป
5. นำเสนอผลงำนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒ นำ
อำชีพและกำรมีงำนทำ ตำมแนวทำงแห่งศำสตร์พระรำชำ ในกำรพัฒนำสู่ 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม 1 อำชีพ
(Smart Innovative School) เป็ น กำรสร้ ำ งขวั ญ กำลั ง ใจ ควำมสำมั ค คี และควำมสั ม พั น ธ์ อั น ดี ต่ อ กั น

94

รายงานผล การกากับ ติดตาม ผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของบุคลำกร และยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับครูที่มีผลกำรปฏิบัติงำนดีเด่น และเพื่ อให้เป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่ครูใน
โรงเรียน
ผลการดาเนินงาน
1. สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำหลักสูตรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพให้เอื้อต่อกำรพัฒนำ
ผู้เรียนให้เกิดทักษะพื้นฐำนอำชีพ มีทักษะจำเป็นในศตวรรษที่ 21 นำไปสู่กำรจัดกำรศึกษำเพื่อกำรมีงำนทำ
(Career Education) สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียนและท้องถิ่น รวมทั้งได้พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนเพื่ออำชีพและกำรมีงำนทำในศตวรรษที่ 21 ตำมแนวทำงแห่งศำสตร์พระรำชำ
2. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีกระบวนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้และทักษะพื้นฐำนอำชีพ
และกำรทำงำนให้กับนักเรียนระดับต่ำง ๆ ให้เหมำะสมกับวัยได้อย่ำงมีคุณภำพ เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง มี
กำรจั ดกำรเรี ย นกำรสอนพัฒ นำสื่ อ กำรเรี ย นกำรสอน ทั กษะและกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้ มี
ประสิทธิภำพและเต็มศักยภำพ มีกำรน้อมนำศำสตร์พระรำชำ ได้แก่ หลักกำรทรงงำน 23 ประกำร หลักกำร
พัฒนำ เข้ำใจ เข้ำถึง พั ฒนำ และหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรพัฒนำตนเองและพัฒนำผู้เรียน
รวมทั้งมีนวัตกรรมทำงกำรบริหำรจัดกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ และกำรส่งเสริมอำชีพ
3. ครูได้รับกำรนิเทศ กำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำอำชีพ และกำร
มีงำนทำอย่ำงเป็นระบบ จำกกำรมีส่วนร่วมของทุกฝ่ำย
4. สถำนศึกษำ ครู และนักเรียนมีกำรนำเสนอผลงำนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
เกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำอำชีพและกำรมีงำนทำ ตำมแนวทำงแห่งศำสตร์พระรำชำ
ในกำรพัฒนำสู่ 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม 1 อำชีพ (Smart Innovative School)
5. นักเรีย นมีควำมภูมิใจในควำมเป็นไทย น้อมนำแนวทำงแห่ งศำสตร์พระรำชำสู่ กำรปฏิบัติ
มีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำนอำชีพในกำรประกอบอำชีพและกำรทำงำน และมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น
ภาพกิจกรรม

ฐานการเรียนรู้หลักสูตรอาชีพระยะสั้น
รร.ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

หลักสูตรอาชีพระยะสั้นการทาศิราภรณ์
ร.ร.ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
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ปัญหา / อุปสรรค / ความเสี่ยง
เนื่องด้วยสถำนกำรณ์โควิด เป็นกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ในรูปแบบวีดิโอ เป็นกำรฝึกทักษะ
ออนไลน์ทำให้นักเรียนไม่ได้ลงมือปฏิบัติจริง ทำให้กำรเรียนกำรสอนไม่ประสบผลสำเร็จเท่ำที่ควร
และประกอบกับนักเรียนไม่มีงบประมำณสำหรับกำรซื้อชั่วโมงอินเทอร์เน็ต ทำให้บำงชั่วโมงนักเรียน
ไม่ได้เรียน เพรำะต้องเรียนวิชำหลัก
34. ชื่อโครงการ : การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
 ดำเนินกำรแล้ว
งบประมาณ จำกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม จำนวน 18,000 บำท
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้สถำนศึกษำในสังกัดดำเนินกำรขับเคลื่อนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถำนศึกษำ
2. เพื่อครูในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนทุกคนให้มีวิถีชีวิตตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงอย่ำงเป็นรูปธรรม ต่อเนื่องและยั่งยืน
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดกระบวนกำรเรียนรู้ตำมรอยพระยุคลบำทตำมหลักปรั ชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงผ่ำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
4. เพื่ อนิ เทศ ติ ดตำม และประเมิ น ผลกำรด ำเนิ นกำรขั บเคลื่ อนหลั ก ปรั ช ญำของเศรษฐกิ จ
พอเพีย งสู่ สถำนศึกษำ เพื่อเป็ นแหล่ งเรี ยนรู้และขยำยผลกำรพัฒ นำผู้ เรียนให้ สำมำรถดำรงชีวิตตำมหลั ก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในสถำนศึกษำทุกโรงเรียน
การดาเนินงาน
โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
รัฐบำลและกระทรวงศึกษำธิกำร
มียุทธศำสตร์กำรพัฒนำชำติ
โดยน้อมนำ “ศำสตร์พระรำชำ”
ของในหลวงรัชกำลที่ 9 เป็น
แนวทำงหลักและวำระสำคัญ
ของชำติเพื่อให้ประเทศไทย
บรรลุวิสัยทัศน์ที่ว่ำ “ประเทศ
มีควำมมั่นคง ยั่งยืน เป็นประเทศที่
พัฒนำแล้วด้วยพัฒนำกำรตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง”
สพม.มค ดำเนินกำรบริหำรจัดกำรตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560
สอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561 - 2580) นโยบำยและจุดเน้น
กระทรวงศึกษำธิกำร และแผนปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ
α วิสยั ทัศน์ (Vision) “เป็นองค์กรคุณภำพ สืบสำนศำสตร์พระรำชำ จัดกำรศึกษำ
สู่ควำมเป็นเลิศ ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี”
α พันธกิจ (ข้อ 5) ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำตำมหลักศำสตร์พระรำชำเพื่อพัฒนำ
คุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่กำรพัฒนำทีย่ ั่งยืน (SDGs)
α เป้าหมาย (ข้อ 2.5.1.7) สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรศึกษำตำมหลักศำสตร์พระรำชำ
และหลักธรรมำภิบำล สูก่ ำรเป็น 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม 1 อำชีพ

สถำนศึกษำน้อมนำหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลัก
แห่งกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
อย่ำงมีประสิทธิภำพต่อเนื่อง
และยั่งยืน
ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำง
กำรศึกษำนักเรียนและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ดำเนินชีวิตตำมแนวทำง
เศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลต่อ
กำรพัฒนำพลเมือง และประเทศ
ทั้งในมิตติ ิสัคมและเศรษฐกิจ
นักเรียนในสถำนศึกษำทุกแห่ง
สังกัด สพม.มค ทั้ง 35 โรงเรียน
ได้รับกำรบ่มเพำะอุปนิสัย
“อยู่อย่ำงพอเพียง” ครู ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ น้อมนำหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรบริหำร
และกำรจัดกำรเรียนรู้ เพื่อพัฒนำ
ให้ทุกโรงเรียนทัว่ ประเทศเป็น
“สถำนศึกษำพอเพียง”
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1. ประชุมคณะกรรมกำร จำนวน 15 คน เพื่อวำงแผนกำรดำเนินงำน
2. จัดสรรงบประมำณให้กับโรงเรียนดงใหญ่วิทยำคม รัชมังคลำภิเษก โรงเรียนปอพำนพิทยำคม
รัชมังคลำกภิเษก เพื่อเตรียมควำมพร้อมรับกำรประเมินเป็นศูนย์กำรเรียนรู้ตำมหลั กปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้ำนกำรศึกษำ รอบ 2563/1 และจัดสรรงบประมำณให้โรงเรียนกันทรวิชัย เพื่อพัฒนำศูนย์กำรเรียนรู้
ให้เกิดควำมยั่งยืน
3. ดำเนินกำรพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของสถำนศึกษำที่นำหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำประยุกต์ใช้ในโรงเรียนสังกัด สพม.มค
4. กำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของสถำนศึกษำที่นำหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำประยุกต์ใช้ในโรงเรียน สังกัด สพม.มค
5. สรุปผลกำรดำเนินงำนโครงกำรขับเคลื่อนศูนย์กำรเรียนรู้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้ำนกำรศึกษำ
ผลการดาเนินงาน
1. สถำนศึกษำดำเนินกำรพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่นำหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงมำประยุกต์ใช้ในโรงเรียนสังกัด สพม.มค
2. ครูมีสมรรถนะในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนทุกคนให้มีวิถีชีวิตตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงอย่ำงเป็นรูปธรรม ต่อเนื่องและยั่งยืน
3. นักเรียนเกิดกระบวนกำรเรียนรู้ตำมรอยพระยุคลบำทตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ผ่ำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ มำประยุกต์ใช้ในโรงเรียนสังกัด สพม.มค
4. ครูได้รับกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรดำเนินกำรขับเคลื่อนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพีย งสู่ สถำนศึกษำ เพื่อเป็ นแหล่ งเรี ยนรู้และขยำยผลกำรพัฒ นำผู้ เรียนให้ สำมำรถดำรงชีวิตตำมหลั ก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในสถำนศึกษำทุกโรงเรียน
ภาพกิจกรรม
สถำนศึกษำในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม มีกำรจัดกำรเรียนรู้
บูรณำกำรหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๓๕ โรงเรียน มีศูนย์กำรเรียนรู้ จำนวน ๑ โรงเรียน คือ
โรงเรียนกันทรวิชัย และมีโรงเรียนเพื่อเตรียมควำมพร้อมรับกำรประเมินเป็นศูนย์กำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้ำนกำรศึกษำ จำนวน ๒ โรงเรียน คือ โรงเรียนดงใหญ่วิทยำคม รัชมังคลำภิเษก และ
โรงเรียนปอพำนพิทยำคม รัชมังคลำภิเษก
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ปัญหา / อุปสรรค / ความเสี่ยง
ในสถำนกำรณ์ปัจ จุบั นเป็นช่วงของกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ทำให้ กำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเป็นกำรจัดแบบทำงไกลออนไลน์ ด้วยวิธีกำรสอนผ่ำนช่องทำง (On air) ระบบ
อินเตอร์เน็ต แอฟพลิเคชั่น (On demand) หรือศึกษำเองที่บ้ำนโดยใช้หนังสือเรียน/แบบฝึกหัด (On Hand)
จึงทำให้กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนบูรณำกำรเศรษฐกิจพอเพียงดำเนินกำรได้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์เป็น
อย่ำงมำก
35. ชื่อโครงการ : การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและเตรียมผู้เรียนให้มีทักษะที่จาเป็นสาหรับศตวรรษที่ 21
 ดำเนินกำรแล้ว
งบประมาณ จำกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม จำนวน 125,000 บำท
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนำครูให้มีทักษะกำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อกำรจัดกำรเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ของครู แ ละจั ด ท ำคลั ง สื่ อ ในโรงเรี ย นสั ง กั ด ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำมั ธ ยมศึ ก ษำ
มหำสำรคำม
2. เพื่อวิจัยและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital) สู่ Thailand 4.0
ด้วย Active Learning/Coding/STEM/MCMK /DLIT/DLTV
3. เพื่อวิจัยและพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะอำชีพ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21
4. เพื่อนิเทศ กำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อกำร
จัดกำรเรียนรู้ของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม
5. เพื่อประเมินคัดเลือกผลงำนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (BP) เกี่ยวกับกำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อกำรจัดกำรเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม
การดาเนินงาน
กรอบกำรพัฒนำ หรือรูปแบบกำรพัฒนำ
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1. การวางแผน (P)
1.1 วิเครำะห์ส ภำพปั ญหำ และควำมต้องกำรกำรพัฒนำสื่ อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีฯ
และกำรจัดกำรเรียนรู้ท่งเสริมกำรพัฒนำทักษะอำชีพในผู้เรียนเพื่อกำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
1.2 จัดทำรำยละเอียดโครงกำร
2. การปฏิบัติ (D)
2.1 จัดประชุมคณะกรรมกำรดำเนินงำนและจัดทำคู่มือแนวกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้
ทั้งระบบสู่กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
2.2 ดำเนิ น กำรพัฒ นำกำรจัดกำรเรียนรู้ทั้งระบบสู่ กำรยกระดับผลสั มฤทธิ์ทำงกำรเรีย น
และเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 กลุ่มเป้ำหมำย ได้แก่ ครูที่สมัครใจเข้ำอบรมออนไลน์ จำนวน
35 โรงเรียน จำนวน 2,000 คน และคณะกรรมกำรดำเนินงำน จำนวน 20 คน
2.3 ประเมินคัดเลือกผลงำนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (BP) เกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้
ทั้งระบบสู่กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21ในโรงเรียนสังกัด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม เพื่อรับ “รำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ.” (OBEC AWARDS)
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปี 2564 (เพื่อเป็นตัวแทนไประดับภำค)
3. การติดตาม ตรวจสอบ (C)
กำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ทั้งระบบสู่กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนและเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำมหำสำรคำม
4. การปรับปรุง (A)
สรุ ป ผลและรำยงำนผลกำรด ำเนิ น งำนโครงกำรกำรพั ฒ นำกำรจั ด กำรเรี ย นรู้ ทั้ งระบบสู่
กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
ผลการดาเนินงาน
1. ครูได้รับกำรอบรมพัฒนำให้มีทักษะกำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อกำรจัด
กำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และมีกำรจัดทำคลังสื่อ ในโรงเรียนสังกัดสำนักงำนเขตพื้ นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
มหำสำรคำม ที่ https://dtc.ses26.go.th/index.php/user/learn/SESMK-C11
2. ครูมีกำรวิจัยและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital) สู่ Thailand 4.0
ด้วย Active Learning/Coding/STEM/MCMK /DLIT/DLTV
3. ครูมีกำรวิจัยและพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะอำชีพ ในลักษณะหลักสูตรระยะสั้นตอบสนอง
ควำมต้องกำรผู้เรียนให้มีควำมรู้และทักษะพื้นฐำนอำชีพ ภำคเรียนละ 1 เรื่อง
4. ครูได้รับกำรนิเทศ กำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
เพื่อกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม
ในรูปแบบออนไลน์ (Online)

99

รายงานผล การกากับ ติดตาม ผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

5. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรประเมินคัดเลือกผลงำนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (BP)
เกี่ยวกับกำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อกำรจัดกำรเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม จำนวน 34 รำย
ภาพกิจกรรม

ปัญหา / อุปสรรค / ความเสี่ยง
เนื่ องด้ว ยสถำนกำรณ์โ ควิด -19 ที่กำลั งแพร่ระบำด ทำให้ กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นแบบ
ผสมผสำน โดยใช้กระบวนกำรเรียนรู้ด้วยโครงงำนเป็นฐำน (Project base learning : PjBL) และกระบวนกำร
เรี ย นรู้ แ บบปั ญ หำเป็ น ฐำน (Problem base learning : PBL) ในรู ป แบบออนไลน์ (online) และครู ใ ห้
คำปรึกษำแนะนำ ผ่ำนช่องทำง Social Media เช่น line และ Facebook เป็นต้น
36. ชื่อโครงการ : SESMK Coding Webinar: เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสะท้อนผล
การจัดการเรียนรู้วิทยาการคานวณ สพม.มค
 ดำเนินกำรแล้ว
งบประมาณ จำกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม จำนวน 10,000 บำท
วัตถุประสงค์
1. เพื่อแลกเปลี่ยนเรีย นรู้ และสะท้อนผลกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรคำนวณของครูในสังกัด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม
2. นิเทศ กำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรคำนวณระดับมัธยมศึกษำ
ของครูในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม
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3. เพื่อจั ดทำรำยงำนกำรนิ เทศ กำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรเรี ยนรู้วิทยำกำร
คำนวณระดับมัธยมศึกษำของครูในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม
การดาเนินงาน
กรอบกำรพัฒนำ หรือรูปแบบกำรพัฒนำ

1. กำรวำงแผน (P) ประชุมเตรียมกำรคณะทำงำน และตัดสิน Best Practice ตำมโครงกำร
SESMK Coding Webinar: เวที แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ และสะท้ อ นผลกำรจั ด กำรเรี ย นรู้ วิ ท ยำกำรค ำนวณ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม จำนวน 10 คน
2. กำรปฏิบัติ (D) จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร SESMK Coding Webinar: เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และสะท้อนผลกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรคำนวณ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม แบบ
ออนไลน์ โดยมีคณะทำงำนและทีมวิทยำกร จำนวน 10 คน
3. กำรติดตำม ตรวจสอบ (C) นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรคำนวณ
ของครูผู้สอน สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม จำนวน 35 โรงเรียน
4. กำรปรับปรุง (A) สรุปผลและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนสรุปผลและรำยงำนกำรดำเนินงำน
กำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรคำนวณ ในโรงเรียนสังกัด
ผลการดาเนินงาน
1. ครูผู้สอนวิทยำกำรคำนวณระดับมัธยมศึกษำ สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
มหำสำรคำม เข้ำร่วมสะท้อนผลกำรจัดกำรเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จนนำไปสู่กำรพัฒนำกำรจัด
กำรเรียนกำรสอนวิทยำกำรคำนวณอย่ำงมีประสิทธิภำพ
2. ครู ผู้ ส อนได้ รั บ กำรนิ เ ทศทำงไกลในกำรจั ด กิ จ กรรมกำรเรี ย นรู้ วิ ท ยำกำรค ำนวณผ่ ำ น
กระบวนกำรศึ ก ษำชั้ น เรี ย นร่ ว มกั น และสำมำรถน ำไปประยุ กต์ ใ ช้ ใ นกิ จกรรมกำรเรี ย นกำรสอน อย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพ
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3. ครูผู้สอนที่ส่งผลงำนเข้ำรับกำรพิจำรณำคัดเลือกกำรประกวดกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำร
คำนวณที่เป็นเลิศ (Coding Best Practice) ปีกำรศึกษำ 2564 มีผู้ส่งผลงำนได้รับรำงวัล จำนวน 4 รำย คือ
นำยภำนุวัฒน์ เกียรตินฤมล นำยชัยพฤกษ์ ศรีนำคำ นำยเสกสรร ไชยสุวรรณ และนำงดำวใจ ศรีสองเมือง
4. นักเรียนมีทักษะกำรออกแบบสร้ำงสรรค์ชิ้นงำนผ่ำนกระบวนกำรเรียนรู้วิทยำกำรคำนวณ
เพื่อพัฒนำผู้สร้ำงนวัตกรรมที่มีประสิทธิภำพ
ภาพกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติกำร SESMK Coding Webinar: เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสะท้อนผลกำร
จัดกำรเรี ย นรู้วิทยำกำรคำนวณ ส ำนั กงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธ ยมศึกษำมหำสำรคำม รูปแบบออนไลน์
(Online)

ปัญหา / อุปสรรค / ความเสี่ยง
เนื่องด้วยสถำนกำรณ์โควิด-19 รูปแบบกำรเรียนกำรสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ (online) ดังนั้น
กำรจั ดกำรเรีย นกำรสอน Coding ครู ผู้สอนจะต้องจัดกำรเรียนรู้โ ดยให้ ควำมสนใจและเรียนรู้พร้อมๆ กับ
นักเรียนแลกเปลี่ยนวิธีคิด และแนวทำงกำรแก้โจทย์ปัญหำร่วมกัน เพื่อช่วยพัฒนำกระบวนกำรคิด วิเครำะห์
แก้ไขปัญหำ อย่ำงเป็นระบบ เป็นขั้นเป็นตอน
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37. ชื่อโครงการ : โรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี : CONNEXT ED (โรงเรียนประชารัฐ)
 ดำเนินกำรแล้ว
งบประมาณ วัตถุประสงค์
1. เพื่อติดตำมควำมยั่งยืน ควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินงำนและกำรแก้ไขปัญหำอุปสรรค
ของโรงเรีย น ในโครงกำรคอนเน็กซ์อีดี (โรงเรียนประชำรัฐ ) รุ่น 1 -3 สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำมหำสำรคำม
2. เพื่อรำยงำนผลกำรดำเนินงำนโครงกำรคอนเน็กซ์อีดี (โรงเรียนประชำรัฐ ) ในภำพรวมต่อ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและหน่วยงำนเกี่ยวข้อง
การดาเนินงาน
ดำเนินโครงกำรภำยใต้รูปแบบกำรบริหำรงำนวงจรคุณภำพ (PDCA) ประชุมชี้แจงวำงแผน
ดำเนินงำนตำมแผน กำกับติดตำม ตรวจสอบและรำยงำนผล
1. โรงเรี ย นในโครงกำรคอนเน็ ก ซ์ อี ดี ด ำเนิ น กำรตำมแผนงำน/ โครงกำร เป้ ำ หมำย
จำนวน ๖ โรงเรียน
1.1 วิเครำะห์ นำเสนอโครงกำรพัฒนำ กำหนดเป้ำหมำย วำงแผนกำรดำเนินงำน
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำ
1.3 ดำเนินกำรตำมแผนงำน/โครงกำร
2. กำรวิเครำะห์ สังเครำะห์ และสรุปรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำ
เป้ำหมำย จำนวน 6 โรงเรียน จัดสรรงบประมำณโรงเรียนละ 1000 บำท ดังนี้
1. โรงเรียนเขื่อนพิทยำสรรค์ 2. โรงเรียนมหำชัยพิทยำคำร
3. โรงเรียนแกดำวิทยำคำร 4. โรงเรียนโกสุมวิทยำสรรค์
5. โรงเรียนโนนรำษีวิทยำ
6. โรงเรียนดงใหญ่วิทยำคม รัชมังคลำภิเษก
2.1 ศึกษำ วิเครำะห์ สังเครำะห์ รูปแบบกำรเขียนรำยงำน
2.2 แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำ
2.3 รวบรวมรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำเสนอต่อสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำมหำสำรคำม
3. กำรวิเครำะห์ สังเครำะห์ และสรุปรำยงำนผลกำรดำเนินงำนในภำพรวมของ สพม.
3.1 ศึกษำ วิเครำะห์ สังเครำะห์ รูปแบบกำรเขียนรำยงำน
3.2 รวบรวมรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำสรุป สังเครำะห์เป็นภำพรวมในระดับ
สำนักงำนเขตพื้นที่เสนอต่อ สพฐ.
ผลการดาเนินงาน
1. ด้ำนกำรพัฒ นำระบบกำรบริห ำรจัดกำร School Management System (SMS) เป็นกำร
เชื่อมโยงควำมร่ ว มมือภำครั ฐ ในกำรเก็บ และติดตำมกำรอัพเดทข้อมูล อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้ ทุกภำคส่ ว น
สำมำรถนำไปวิเครำะห์ ประเมินผล และวำงแผนพัฒนำโรงเรียนได้อย่ำงตรงจุดตำมบริบท มีกำรบันทึกข้อมูล
ด้ำนต่ำงๆ ได้แก่ ภำพรวมข้อมูลโรงเรียน (Dashboard) , ข้อมูลพื้นฐำนโรงเรียน (School Info)
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และ กำรประเมินคุณภำพโรงเรียน (School Grading) ดำเนินกำรครบทั้ง 6 โรงเรียน (ร้อยละ 100) ส่วนข้อมูล
แผนพัฒนำคุณภำพโรงเรียน (School Plan) ดำเนินกำรแล้ว 3 โรงเรียน (ร้อยละ 50)
2. ด้ำนกำรสนับสนุนจำกภำคีเครือข่ำย ได้รับกำรสนับสนุนจำกบริษัทเอกชนภำยใต้โครงกำร
คอนเน็กซ์อีดี จำนวน 1 โรงเรียน (ร้อยละ 16.67) ได้รับกำรสนับสนุนจำกภำคีเครือข่ำยภำยในชุมชน
จำนวน 2 โรงเรียน (ร้อยละ 33.33) และไม่ได้รับกำรสนับสนุน จำนวน 3 โรงเรียน (ร้อยละ 50)
3. ด้ำนกำรสนับสนุนเกี่ยวกับเทคโนโลยีสำรสนเทศ โรงเรียนมีควำมพร้อมเรื่องโครงสร้ำงพื้นฐำน
ด้ำน ICT จำนวน 5 โรงเรียน (ร้อยละ 83.33) และมีบุคลำกร ICT Talent ให้กำรสนับสนุน จำนวน
1 โรงเรียน (ร้อยละ 16.67)
4. ผลงำนควำมภำคภูมิใจ โรงเรียนมีชิ้นงำนหรือวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนกำรปฏิบัติใหม่ๆ ที่ส่งผล
ให้โรงเรียนบรรลุวัตถุประสงค์หรือประสบควำมสำเร็จและเกิดจำกควำมร่วมมือกับภำคีเครือข่ำย ได้แก่
ด้ำนกำรพัฒนำผู้เรียน เช่น กำรจัดกำรเรียนรู้พัฒนำทักษะอำชีพ กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนให้สูงขึ้น
ทุกปี , ด้ำนกำรพัฒนำครูและผู้บริหำร เช่น กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อพัฒนำทักษะกำรใช้เทคโนโลยีในกำร
จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 และขั้นตอนสู่ควำมสำเร็จของ PDCA , ด้ำนหลักสูตร
และกำรสอน เช่น กำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำสอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียนและชุมชน
แนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู ในศตวรรษที่ 21 , ด้ำนกำรมีส่วนร่วม เช่น กำรระดมทรัพยำกรเพื่อพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำ และกระบวนกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรจัดกำรศึกษำ
ภาพกิจกรรม

ปัญหา / อุปสรรค / ความเสี่ยง
ข้อเสนอแนะ
ควรมีกำรอบรมหรือให้คำแนะนำในกำรดำเนินโครงกำรหรือกำรกรอกข้อมูลในส่วนต่ำง ๆ ควรมี
ปฏิทินกำรดำเนินกำรในกำรบันทึกข้อมูล ว่ำในแต่ละปีกำรศึกษำจะดำเนินกำรได้ในช่วงเวลำใดบ้ำง
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38. ชื่อโครงการ : พัฒนาการศึกษาเรียนรวม ปีการศึกษา 2564
 ดำเนินกำรแล้ว
งบประมาณ วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนำคุณภำพผู้เรียนที่มีควำม ต้องกำรจำเป็นพิเศษ ให้ได้รั บสิทธิและโอกำสที่เท่ำเทียม
กันในกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ในรูปแบบที่ เหมำะสมอย่ำงเต็มศักยภำพเป็นรำยบุคคล
2. ส่งเสริม สนับ สนุนกำรพัฒนำบุคลำกร ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและสำมำรถจัดกำรเรียนรู้
สำหรับผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษในรูปแบบที่เหมำะสมอย่ำงเต็มศักยภำพเป็นรำยบุคคล
3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำมีกำรนิเทศ กำกับ ติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำแบบเรียนรวม โดยควำมร่วมมือของทุกส่วนที่เกี่ยวข้องและกลุ่มเป้ำหมำย
การดาเนินงาน
1. กำรดำเนินงำนตำมแนวทำงกำร ช่วยเหลือนักเรียนที่มีภำวะเสี่ยงต่ อควำม ล้มเหลวทำงกำร
เรียน
1.1 ประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำทุก โรงเรียนเพื่อมอบนโยบำยและชี้แจงแนวกำรดำเนินงำน
เพื่ อ วำง แผนด ำเนิ น งำนกำรช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นที่ มีภ ำวะเสี่ ย งต่อ ควำมล้ ม เหลวทำงกำร เรี ย นในระดั บ
สถำนศึกษำ
1.2 กำรศึกษำวิจัย ร่ ว มกับสำนักงำน คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพื่อทดลอง ใช้
รูปแบบกำรช่วยเหลือนักเรียนที่มีภำวะเสี่ยง ต่อควำมล้มเหลวทำงกำรเรียน ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่ำง
ได้แก่ โรงเรียนนำเชือกพิทยำสรรค์
2. กำรพัฒนำกระบวนกำรคัดกรองนักเรียน ที่มีแนวโน้มบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ ส่งเสริมกำรใช้
เครื่องมือที่เหมำะสมในกำร ประเมินและทดสอบก่อนกำรคัดกรองด้วยแบบ คัดกรองคนพิกำรทำงกำรศึกษำ ที่
กระทรวงศึกษำธิกำรกำหนด เช่น คู่มือกำรใช้แบบทดสอบ วินิจฉัยด้ำนกำรอ่ำน ชั้นมัธยมศึกษำศึกษำปีที่ 3
เครื่องมือแบบทดสอบ วินิจฉัยและแผ่นซีดี เผยแพร่เอกสำรที่เกี่ยวข้อง กับกำรคัดกรอง
3. กำรพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อ ส่งเสริมพัฒนำนักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงกำร
เรียนรู้
4. กำรวิจั ย เพื่อแก้ปั ญหำและพัฒ นำผู้ เรียน ส่ งเสริม สนับสนุนเครือข่ำยกำรเรียนรู้เพื่อกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนกำรวิจัยเพื่อแก้ปัญหำ และพัฒนำผู้เรียนสำหรับครูผู้สอนนักเรียนที่มี ควำมบกพร่อง
ทำงกำรเรียนรู้
5. กำรติดตำม ตรวจสอบและ ประเมินผลระดับสถำนศึกษำ
5.1 กำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำร ดำเนินงำนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำเรียน
รวมของสถำนศึกษำ
5.2 เครือข่ำยสถำนศึกษำประชุมปฏิบัติกำร ร่วมกันเพื่อวำงแผนกำรนิเทศ จัดทำเครื่องมือ
และกำหนดปฏิทินกำรนิเทศและดำเนินกำร นิเทศติดตำมโดยคณะกรรมกำรระดับเครือข่ำยสถำนศึกษำ
ครั้งที่ 1 กำรนิเทศตำมจุดเน้น และครั้งที่ 2 กำรนิเทศในสถำนศึกษำ
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5.3 เครือข่ำยสถำนศึกษำสรุปและรำยงำนผล กำรนิเทศ ติดตำมในภำพรวมขอเครือข่ำย
สถำนศึกษำ จำนวน 7 เครือข่ำย
ผลการดาเนินงาน
1. คุณภำพด้ำนผู้เรียน ผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษร้อยละ 100 (1,027 คน) ได้รับรับ
สิทธิและโอกำสที่เท่ำเทียมกันในกำรได้รับกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ด้วย รูปแบบที่เหมำะสมอย่ำงเต็มศักยภำพเป็น
รำยบุ ค คลและร้ อ ยละ 100 (1,027 คน) จั ด ให้ มี แ ผนกำรจั ด กำรศึ ก ษำเฉพำะบุ ค คล (Individualized
Education Program : IEP) ร้อยละ 100 (1,027 คน) ที่ไม่ได้รับกำรจัดทำแผน IEP เนื่องจำกสำมำรถเรียนรู้
ได้โดยจัดให้เรียนตำมเนื้อหำปกติ
2. คุณภำพด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ของครู
2.1 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนสอดคล้อง เหมำะสมกับควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษของผู้เรียน
ทุกกลุ่มเป้ำหมำย อยู่ในระดับดีมำก (𝑋̅ = 3.56, S.D. = 0.69)
2.2 กำรมีกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่สร้ำง โอกำสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม อยู่ในระดับดี
(𝑋̅ = 2.95, S.D. = 0.73)
2.3 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เชื่อมโยงกับ บริบทของชุมชนและท้องถิ่นอยู่ในระดับดี
(𝑋̅ = 2.92, S.D. = 0.78)
3. คุณภำพด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ สถำนศึกษำมีกำรบริหำรจัดกำรเรียนรวมมีคุณภำพ
ด้ำนมำตรฐำนในระดั บ ดี (𝑋̅ = 3.11 S.D. = 0.74) โดยมีเ ป้ำหมำยวิสั ยทั ศน์ และพันธกิ จที่ส อดคล้ องกั บ
นโยบำยด้ำนกำรจัดกำรศึกษำแบบเรียนรวม
ภาพกิจกรรม
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39. ชื่อโครงการ : ประเมิน ตรวจเยี่ยม และติดตามการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
ระดับโรงเรียน SCQA
 ดำเนินกำรแล้ว
งบประมาณ วัตถุประสงค์
1. โรงเรียนจัดหลักสูตรสถำนศึกษำที่เทียบเคียงกับหลักสูตรมำตรฐำนสำกล
2. โรงเรียนจัดหลักสูตรที่ ส่งเสริมควำมเป็นเลิศตอบสนองต่อควำมถนัดและศักยภำพตำมควำม
ต้องกำรของผู้เรียน
3. โรงเรียนจัดกำรเรียนกำรสอนสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ด้วยภำษำอังกฤษ
4. โรงเรียนจัดกำรเรียนรู้สำระกำรเรียนรู้ กำรศึกษำค้นคว้ำและสร้ำงองค์ควำมรู้ (Research
and Knowledge Formation) กำรสื่อสำรและกำรนำเสนอ(Communication and Presentation)
และกิจกรรมสร้ำงสรรค์และบริกำรสังคม (Global Education and Social Service Activity)
5. โรงเรียนใช้หนังสือ ตำรำเรียน และสื่อที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล
6. โรงเรี ย นใช้ร ะบบกำรวัด และประเมิ นผลแบบมำตรฐำนสำกล โดยประเมิน จำกกำรสอบ
ข้อเขียนสอบปำกเปล่ำ สอบสัมภำษณ์ กำรลงมือปฏิบัติ และสำมำรถเทียบโอนผลกำรเรียนกับสถำนศึกษำ
ระดับต่ำง ๆ ทั้งในและต่ำงประเทศ
การดาเนินงาน
กรอบกำรพัฒนำ หรือรูปแบบกำรพัฒนำ

1. ประชุมเตรียมกำรสร้ำงสื่อ/คู่มือ/เครื่องมือ/ปฏิทินงำน ของคณะทำงำน/กรรมกำร (P)
2. ประเมิน ตรวจเยี่ยม และติดตำมกำรบริหำรจัดกำรด้วยระบบคุณภำพระดับโรงเรียน SCQA
(D)
3. สรุปผลและรำยงำนผลกำรประเมิน ตรวจเยี่ยม และติดตำมกำรบริหำรจัดกำรด้วยระบบ
คุณภำพระดับโรงเรียน SCQA (C)
4. รำยงำนผลกำรประเมิน ส่งสพฐ (A)
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ผลการดาเนินงาน
1. ผู้บริหำร และบุคลำกรในโรงเรียนมำตรฐำนสำกล ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง ทันสมัยอยู่
เสมอ
2. ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำโรงเรียนที่ขอรับกำรประเมินมีควำมพร้อมรับกำร
ประเมิน ScQA
3. มีพัฒนำกำรเกี่ยวกับโรงเรียนมำตรฐำนสำกล มีกำรขับเคลื่อนกิ จกรรมต่ำงๆ ให้เกิดควำม
ต่อเนื่อง และยั่งยืน
4. เกิดกิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่ำงบุคลำกรในโรงเรียนมำตรฐำนสำกล ทั้งในและ
นอกเขตพื้นที่
ภาพกิจกรรม

40. ชื่อโครงการ : การวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning
ร่วมภาคเครือข่ายเพื่อส่งเสริมทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
 ดำเนินกำรแล้ว
งบประมาณ วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่ ง เสริ มและสนั บ สนุ น ให้ ผู้ เรีย นทุกคนในโรงเรีย นสั งกัด สพฐ. มีทั กษะกำรเรียนรู้ใ น
ศตวรรษที่ 21 ผ่ำนกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบ Active Learning ร่วมกับภำคีเครือข่ำย
2. เพื่อพัฒนำนวัตกรรมกำรเรียนรู้ Active Learning ที่สนับสนุนให้โรงเรียน สำมำรถวิเครำะห์
และเลือกใช้นวัตกรรมได้ตำมควำมต้องกำรและเหมำะสมกับบริบท
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3. ส่ ง เสริ ม ให้ โ รงเรี ย นพั ฒ นำนวั ต กรรม Active Learning ร่ ว มกั บ ภำคี เ ครื อ ข่ ำ ยตำมควำม
ต้องกำร และเหมำะสมกับบริบท
4. เพื่อประสำนควำมร่วมมือและสังเครำะห์องค์ควำมรู้จำกภำคีเครือข่ำยในกำรจัดกำรเรียนรู้
Active Learning ไปประยุกต์ใช้ตำมบริบทพื้นที่ด้วยรูปแบบและระบบที่เข้ำถึงสะดวกและมีคุณภำพ
การดาเนินงาน
กรอบกำรพัฒนำ หรือรูปแบบกำรพัฒนำ

ขั้นตอนกำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) KORANUN Model โดยมี
รำยละเอียดดังนี้
1. โรงเรี ย นกำรประเมิน และวิเครำะห์ ส ถำนภำพ ( SWOT ) กำรวิ เครำะห์ กลุ่ มงำนภำยใน
โรงเรี ย น เป็ น กำรแปลงแผนยุ ท ธศำสตร์ ข องโรงเรีย นลงไปสู่ ก ำรปฏิ บั ติ ใน ระดับ หน่ ว ยงำนหั ว หน้ ำ งำน
ครู แ ละบุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำภำยในกลุ่ ม งำนนั้ น ด้ ว ยกำรวิ เ ครำะห์ เ ทคนิ ค SWOT ( SWOT Analysis)
โดยกำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยในกลุ่มงำนใช้หลัก 7Ss วิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และวิเครำะห์ ปัจจัยภำยนอก
กลุ่ มงำน (ภำยในโรงเรี ย น) เช่น วิเครำะห์ แนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้ภ ำยในโรงเรียน กำรวิเครำะห์ SAR
วิเครำะห์ O-NET วิเครำะห์หลักสูตร วิเครำะห์นโยบำย และลงถึงวิเครำะห์แผนกำรจัดกำรเรียนรู้
2. ดำเนิ นกำรจัดกิจ กรรมกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning ) ทุกรำยวิช ำ โดยดำเนินกำร
ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำร สร้ ำ งแผนกำรจั ด กำรเรี ย นรู้ สื่ อ กำรสอน และกำรรวมกลุ่ ม PLC นิ เ ทศติ ด ตำม
และประเมินผลกำรจัดกิจกรรมโดยใช้กระบวนกำรนิเทศแบบ KORANUN Modelประกอบด้วย
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กระบวนกำรนิเทศแบบ KORANUN Model ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน คือ
ขั้นที่ 1 ขั้น K (Knowledgeable) ให้ควำมรู้ ควำมถูกต้อง โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning )
ขั้นที่ 2 ขั้น O (Observant) โดยกำรสังเกตกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
ในห้องเรียน
ขั้นที่ 3 ขั้น R (Reflective) จำกกำรสังเกตกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
ในห้องเรียน ครูและศึกษำนิเทศก์ต้องสะท้อนผลกำรสังเกต โดยใช้กระบวนกำร PLC
ขั้นที่ 4 ขั้น A (Active) ปรับปรุงวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เกิดปัญหำจำกกระบวนกำร PLC ร่วมกัน
คิดแก้ปัญหำกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก
ขั้นที่ 5 ขั้น N จัดกิจกรรมเชิงรุกให้เหมำะสมกับควำมเป็นธรรมชำติของแต่ละรำยวิชำคำนึงถึง
ควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล
ขั้นที่ 6 ขั้น U (Up-to-date) กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ต้องให้ทัน
ต่อสถำนกำรณ์ ปัจจุบัน สำมำรถจัดกิจกรรมสำมำรถแก้ปัญหำให้ทันต่อเหตุกำรณ์
ขั้นที่ 7 ขั้น N (Network) เมื่อทำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สำมำรถ
เผยแพร่ผลงำนในทุกช่องทำง
1) รำยงำนผลนิ เ ทศติ ด ตำม ประเมิ น ผลกำรจั ด กำรเรี ย นรู้ เ ชิ ง รุ ก (Active Learning)
ทุกรำยวิชำ
2) เผยแพร่ แ ละเชิ ด ชู เ กี ย รติ โดยคั ด เลื อ กผลกำรจั ด กิ จ กรรมที่ เ ด่ น ที่ สุ ด มอบรำงวั ล
และมอบเกียรติบัตร
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ผลการดาเนินงาน
1. โรงเรียนสังกัด สพฐ. มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผ่ำนกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบ Active
Learning ร่วมกับภำคีเครือข่ำยได้โรงเรียนต้นแบบกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Active Learning ได้แก่ โรงเรียน
โกสุมวิทยำสรรค์
2. นวัตกรรมกำรเรียนรู้ Active Learning ที่สนับสนุนให้โรงเรียน สำมำรถวิเครำะห์ และเลือกใช้
นวั ต กรรมได้ต ำมควำมต้ องกำรและเหมำะสมกั บ บริบ ท ชื่ อ นวั ตกรรมคื อ รู ปแบบกำรนิ เ ทศภำยในของ
สถำนศึกษำที่ประสบควำมสำเร็จ แบบ FRIEND MODEL ของโรงเรียนโกสุมวิทยำสรรค์ สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม
3. โรงเรีย นพัฒ นำนวัตกรรม Active Learning ร่ว มกับภำคีเครือข่ำยตำมควำมต้องกำรและ
เหมำะสมกับบริบทโรงเรียนมี นวัตกรรมที่ส่งเสริมกำรจัดกิกจรรมกำรเรียนรู้ ครบ ทั้ง 35 โรงเรียน
4. สำนักงำนเขตพื้นที่ได้รั บควำมร่ว มมือและสั งเครำะห์ องค์ควำมรู้จำกภำคีเครือข่ำยในกำร
จัดกำรเรียนรู้ Active Learning ไปประยุกต์ ใช้ตำมบริบทพื้นที่ด้วยรูปแบบและระบบที่เข้ำถึงสะดวกและมี
คุณภำพ
ภาพกิจกรรม
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41. ชื่อโครงการ : พัฒนาคุณภาพทางการคิดคานวณ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ของครูผู้สอนคณิตศาสตร์สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 ดำเนินกำรแล้ว
งบประมาณ วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์
2. เพื่อนิเทศ ติดตำมกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษำ
3. เพื่อพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูผู้สอนคณิตศำสตร์สู่กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
การดาเนินงาน
โมเดลกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโดย In Heart Model เป็นกำรนำแนวคิด กำรบริหำรเชิง
คุณภำพ (Quality Management: PDCA) กำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม (Participative Management: PM)
กำรสร้ ำ งชุ ม ชนกำรเรี ย นรู้ ท ำงวิ ช ำชี พ (Professional Learning Community) ศำสตร์ ก ำรสอน Active
Learning ผลที่ได้จำกกำร SWOT องค์กร ควำมต้องกำรจำเป็นและข้อสนเทศย้อนหลัง นำมำร้อยรัด ถักทอ
เชื่อมโยง เป็ นรู ปแบบพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ “In Heart Model”เป็นตัว ขับเคลื่อนกิจกรรมดำเนินงำน
ให้ เ กิ ด คุ ณภำพผู้ เ รี ย น คุ ณ ภำพครู แ ละบุ คลำกรทำงกำรศึ ก ษำ คุ ณ ภำพสถำนศึ ก ษำ และควำมพึ ง พอใจ
ของผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง และในระยะยำวจะท ำให้ ไ ด้ ผ ลลั พ ธ์ นั ก เรี ย นคุ ณ ภำพ ครู แ ละบุ ค ลำกรคุ ณ ภำพ
และโรงเรียนคุณภำพ ต่อเนื่องเพิ่มขึ้นในทุก ๆ ปี หำกมีประเด็นปัญหำ ข้อเสนอแนะ นำกลับไปสะท้อนผลกำร
ดำเนินงำน (Feedback) เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป กรอบแนวคิดกำรศึกษำ ดังภำพ

รูปแบบ In-HEART Model
In (Information) : มีข้อมูล สำรสนเทศที่ทันสมัย สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงทันท่วงที ตรงตำม
ควำมต้องกำร
H (Hand, Heart) : กำรลงมือทำและปฏิบัติ ด้วยควำมเต็มใจ ใส่ใจและทุ่มเท เสียสละ
E (Evaluation) : กำรประเมินค่ำ และกำรตัดสิ น โดยนำข้อมูลที่ได้จำกกำรวัดหลำยๆ รูปแบบ
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มำเป็นข้อมูลในกำรตัดสิน โดยมีกำรวัดผลตำมสภำพจริง
A (Attitude) : กำรพัฒนำทัศนคติ กำรทำให้บุคลำกรเปลี่ยนวิธีคิด และกำรทำให้บุคลำกรรู้สึก
ว่ำตนเองมีคุณค่ำและมีควำมสำคัญต่อองค์กำร
R (Reinforcement) : กำรเสริ ม แรง กำรชม หรื อ กำรให้ ร ำงวั ล เพื่ อ เสริ ม สร้ ำ งวิ นั ย และ
พฤติกรรมในทำงที่ดี
T (Technology) : สิ่ ง ที่ ช่ ว ยในกำรท ำงำนหรื อ แก้ ปั ญ หำต่ ำ ง ๆ เช่ น อุ ป กรณ์ , เครื่ อ งมื อ ,
เครื่องจักร, วัสดุ หรือ แม้กระทั่งที่ไม่ได้เป็นสิ่งของที่จับต้องได้ เช่น กระบวนกำรต่ำง ๆ มำทำให้กำรทำงำนมี
ประสิทธิภำพเพิ่มขึ้น
วิธีกำรดำเนินกำร
1. วำงแผนและกำหนดวิธีกำรดำเนินงำน (Plan)
2. ดำเนินกำรตำมแผน (Do)
1) ครูผู้สอนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ส่งผลงำนโดยดำเนินกำรจัดทำรูปเล่มรำยงำน
(ไม่จำกัดจำนวนหน้ำ) วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้ำนกำรพัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีกำรเรียนกำร
สอนด้ำนคณิตศำสตร์ จำนวน 2 เล่ม พร้อมนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอนด้ำนคณิตศำสตร์ นำส่งในรูป CD จำนวน
1 แผ่น
2) ประเภทของแข่งขัน
(1) ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น แบ่งเป็น 2 รำยกำร
(1.1) วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้ำนกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอน
ด้ำนคณิตศำสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น
(1.2) วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้ำนกำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรเรียนกำรสอน
ด้ำนคณิตศำสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น
(2) ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย แบ่งเป็น 2 รำยกำร
(2.1) วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้ำนกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอน
ด้ำนคณิตศำสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย
(2.2) วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้ำนกำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรเรียนกำรสอน
ด้ำนคณิตศำสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย
(3) รำงวัล
ผลกำรประกวดผู้ที่ได้รั บกำรคัดเลือกได้รับรำงวัลชนะเลิศ รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้เป็นผลงงำน Best Practice ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
มหำสำรคำม และผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกได้รับรำงวัลชมเชย จะได้เป็นผลงงำน Good Practice ของสำนักงำน
เขตพื้นทีก่ ำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม
3. กำรตรวจสอบผลกำรดำเนินกำร (Check)
4. กำรปรับปรุง แก้ไข (Act)
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ผลการดาเนินงาน
1. ผู้เรียนคณิตศำสตร์ทุกคนในสังกัด ได้รับกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนสู่กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนคณิตศำสตร์
2. ครูที่สอนคณิตศำสตร์ทุกโรงเรียนในสังกั ด มีนวัตกรรมในจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่นำไปสู่กำร
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนคณิตศำสตร์ได้อย่ำงมีคุณภำพ
ภาพกิจกรรม
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42. ชื่อโครงการ : พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา
 ดำเนินกำรแล้ว
งบประมาณ วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้ำงและพัฒนำเครื่องมือที่ได้มำตรฐำนในกำรวัดและประเมินผลผู้เรียนตำมหลักสูตรและ
คลังข้อสอบ กำรประเมินในระดับชำติ (O-NET) และระดับนำนำชำติ (PISA)
2. เพื่อพัฒนำระบบสนับสนุนงำนวัดประเมินผลกำรศึกษำ (ระบบคลังข้อสอบ และระบบคลัง
ข้อสอบออนไลน์ กำรสร้ำงแนวทำงวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้แนวใหม่ ในระบบกำรทดสอบออนไลน์)
3. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
4. เพื่อพัฒนำระบบกำรวัดและประเมินผลผู้เรียน ของโรงเรียนในสังกัด
การดาเนินงาน
PDCA (Plan-Do-Check-Act)

1. วำงแผน และกำหนดวิธีกำรดำเนินงำน (Plan)
1.2 มแผนดำเนินกำรตำ (Do)
กิจกรรมที่ 1 ประชุมปฏิบัติกำรสร้ำงแนวทำงวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้แนวใหม่
1) วิเครำะห์แนวทำงวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้แนวใหม่ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ ( COVID – 19 )
2) ประชุมปฏิบัติกำรกำรสร้ำงแนวทำงวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้แนวใหม่
3) จัดเตรียมและนำเข้ำกำรสร้ำงแนวทำงวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้แนวใหม่ ในระบบกำร
ทดสอบออนไลน์
4) นิเทศ ติดตำม และประเมินผล
5) สรุปผลกำรดำเนินกำร
กิจกรรมที่ 2 กำรพัฒนำสมรรถนะตำมแนวทำงกำรประเมิน PISA
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1) ประชุ ม ครู ผู้ ส อนทั้ ง ๓๕ โรงเรี ย น (ครู ผู้ ส อน 3 กลุ่ ม สำระกำรเรี ย นรู้ ภำษำไทย
วิทยำศำสตร์ และคณิตศำสตร์) เพื่อกำรพัฒนำสมรรถนะตำมแนวทำงกำรประเมิน PISA กำรใช้ข้อสอบ PISA
Style
2) นิเทศ ติดตำม และประเมินผล
3) สรุปผลกำรดำเนินกำร
กิจกรรมที่ 3 กำรเตรียมควำมพร้อมกำรแข่งขันวิชำกำรนักเรียน
1) ประชุ ม จั ด ท ำคู่ มื อ แนวทำงกำรเตรี ย มควำมพร้ อ มกำรแข่ ง ขั น วิ ช ำกำรนั ก เรี ย น
ด้ำนคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์นำนำชำติ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
2) นิเทศ ติดตำม และประเมินผล
3) สรุปผลกำรดำเนินกำร
4) กำรตรวจสอบผลกำรดำเนินกำร (Check)
5) กำรปรับปรุง แก้ไข (Act)
ผลการดาเนินงาน
1. ส ำนั กงำนเขตพื้น ที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม มีระบบสนับสนุนเพื่อส่ งเสริมงำน
ด้ำนกำรวัดและประเมินผล มีระบบคลังข้อสอบที่ได้คุณภำพให้บริกำรโรงเรียนในสังกัด
2. สำนักงำนเขตพื้นที่ กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม ผู้บริหำร และครูผู้สอนมีนวัตกรรม
มีแนวทำง/ รูปแบบในกำรส่งเสริมพัฒนำสถำนศึกษำให้มีนวัตกรรม/ รูปแบบในกำรจัดกระบวนกำรพัฒนำ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
3. โรงเรียนมีรูปแบบและเครื่องมือวัดประเมินผลกำรเรียนที่หลำกหลำย เหมำะสม
4. ครูในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม ได้รับกำรพัฒนำมีควำมรู้
ด้ำนกำรวัดและประเมินผล
5. นักเรียนได้รับกำรพัฒนำสมรรนะที่จำเป็นด้ำนกำรรู้เรื่องกำรอ่ำน ด้ำนกำรรู้เรื่องคณิตศำสตร์
และด้ำนกำรรู้เรื่องวิทยำศำสตร์ ตำมแนวทำงกำรประเมิน PISA
6. นักเรียนผ่ำนกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตร
ภาพกิจกรรม
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43. ชื่อโครงการ : สร้างจิตสานึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 ดำเนินกำรแล้ว
งบประมาณ จำกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม จำนวน 20,000 บำท
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนจัดทำวิจัยด้ำนสิ่งแวดล้อมศึกษำ
2. เพื่อส่งเสริมกำรจัดทำและพัฒนำสื่อ คลิปวีดีโอ ที่สร้ำงจิตสำนึก ควำมตระหนักและพฤติกรรม
กำรเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม“เลือก ใช้ ลด” วัสดุอุปกรณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. เพื่ อ สร้ ำ งเครื อ ข่ ำ ยควำมร่ว มมื อ กั บ ทุ ก ภำคส่ ว นในกำรอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยำกรธรรมชำติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม
4. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียน จัดบรรยำกำศและสิ่งแวดล้อม ให้เอื้อต่อกำรปฏิบัติงำน
และกำรเรียนรู้ ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผู้เรียนมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และ
น้อมนำแนวคิดตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติในกำรดำเนินชีวิต
5. เพื่อนิเทศ กำกับและติดตำม โรงเรียนอย่ำงต่อเนื่อง
การดาเนินงาน
PDCA (Plan-Do-Check-Act)

1. วำงแผน และกำหนดวิธีกำรดำเนินงำน (Plan)
2. ดำเนินกำรตำมแผน (Do)
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 1 สร้ำงควำมตระหนัก
1) นำเรื่องสร้ำงจิตสำนึกและควำมรู้ในกำรผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเข้ำใน
วำระกำรประชุมผู้บริหำร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม
2) ผู้อำนวยกำรโรงเรียนในสังกัดสร้ำงควำมตระหนักให้เกิดขึ้นภำยในโรงเรียน
3) นิเทศ ติดตำม และประเมินผล
4) สรุปผลกำรดำเนินกำร
กิจกรรมที่ ๒ กำรพัฒนำนวัตกรรมวิจัยด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
1) จัดทำเค้ำโครงงำนวิจัย
2) โรงเรียนจัดทำวิจัยด้ำนสิ่งแวดล้อมระดับสถำนศึกษำ
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3) กำรแข่งขันงำนวิจัยสิ่งแวดล้อม ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 โรงเรียน
ขนำดเล็ก กลุ่มที่ 2 โรงเรียนขนำดกลำง และกลุ่มที่ 3 โรงเรียนขนำดใหญ่และขนำดใหญ่พิเศษ
4) นิเทศ ติดตำม และประเมินผล
5) สรุปผลกำรดำเนินกำร
กิจกรรมที่ ๓ กำรสร้ำงสื่อรณรงค์ กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
1) ผลิตสื่อกำรเรียนรู้ผ่ำนกำรทำคลิป VDO ด้ำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม
2) จัดประกวดสื่อสร้ำงสรรค์ ด้ำนสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อ สิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรกับชีวิตยุค
“New Normal”รำงวัลในกำรแข่งขัน
กลุ่ มที่ 1 โรงเรี ย นขนำดเล็ กและขนำดกลำงกิจกรรมหนังสั้ นหรือสำรคดีสั้นควำมยำว
ไม่เกิน 3 นำที
กลุ่ ม ที่ 2 โรงเรี ย นขนำดใหญ่ แ ละขนำดใหญ่ พิ เ ศษกิ จ กรรม หนั ง สั้ น หรื อ สำรคดี สั้ น
ควำมยำว ไม่เกิน 3 นำที
กลุ่มที่ 3 กำรแข่งขันกำรทำคลิปโฆษณำ ควำมยำว 1 นำที (35 โรงเรียน)
3) นิเทศ ติดตำม และประเมินผล
4) สรุปผลกำรดำเนินกำร
3. กำรตรวจสอบผลกำรดำเนินกำร (Check)
4. กำรปรับปรุง แก้ไข (Act)
ผลการดาเนินงาน
1. แหล่งเรียนรู้ด้ำนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
2. โรงเรียน จัดบรรยำกำศและสิ่งแวดล้อม ให้เอื้อต่อกำรปฏิบัติงำน และกำรเรียนรู้ ครู บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ และผู้ เรีย นมีจิ ตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้ อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมนำแนวคิดตำมหลั ก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติในกำรดำเนินชีวิต
3. เครือข่ำยควำมร่วมมือกับทุกภำคส่วนในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
4. โรงเรียน มีสื่อ ในกำรรณรงค์กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
5. แบบรำยงำนผลวิจั ย เรื่ อง กำรศึ กษำรูป แบบกำรจั ดกำรขยะในสั งกัด ส ำนักงำนเขตพื้น ที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำมและโรงเรียนในสังกัด
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ภาพกิจกรรม
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44. ชื่อโครงการ : เพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาโครงการโรงเรียนคุณภาพประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ (โรงเรียนดารงอยู่ได้ด้วยตนเอง (STAND ALONE))
 ดำเนินกำรแล้ว
งบประมาณ จำกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม จำนวน 20,000 บำท
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ครูผู้สอนมีสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีกำรศึกษำที่ช่วยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้
และสมรรถนะสำคัญตำมหลักสูตร ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สำคัญ คือ ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
2. เพื่อให้ครูผู้สอนมีสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีกำรศึกษำที่ ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ด้ำน STEM Education, ทักษะกำรคิดเชิงคำนวณ และ Coding ที่ทันสมัย
3. เพื่อให้ผู้เรียนระดับชั้นปฐมวัยมีพัฒนำกำรที่เหมำะสม มีควำมพร้อมในกำรเรียนรู้ในระดับชั้น
ประถมศึ กษำต่อไป และผู้ เรี ย นระดับ ประถมศึก ษำมีผ ลสั มฤทธิ์ท ำงกำรเรียนรู้และสมรรถนะส ำคัญ ตำม
หลักสูตรเพิ่มสูงขึ้น
4. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดองค์ควำมรู้ด้ำน STEM Education ทักษะกำรคิดเชิงคำนวณ และ Coding
ผ่ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีกำรศึกษำที่ทันสมัย
สอดคล้องหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และเหมำะสมกับพัฒนำกำรในแต่ละช่วงวัย
5. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต และทักษะศตวรรษที่ 21
การดาเนินงาน
โรงเรี ย นได้ดำเนิ น กำรตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำรในด้ำนกำรลดควำมเหลื่ อมล้ ำ
ทำงกำรศึกษำ เศรษฐกิจ และสังคมในชุมชนต่ำงได้อย่ำงยั่งยืนด้วยกำรมุ่งเน้นกำรพัฒนำ และปรับกระบวนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนให้มีคุณภำพ มุ่งเน้นกำรพัฒนำให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะ และทักษะศตวรรษที่ 21 โดยกำร
ใช้สื่อนวัตกรรมที่ทันสมัย ร่วมกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
เพื่อพัฒนำผู้เรีย นให้มีทักษะกำรคิดวิเครำะห์ สำมำรถแก้ไขสถำนกำรณ์เฉพำะหน้ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
รวมถึงมีควำมรอบรู้ มีทักษะชีวิต และทักษะอำชีพ ซึ่งล้วนเป็นสมรรถนะสำคัญที่จะนำพำให้เยำวชนไทยมี
ควำมพร้อมก้ำวสู่พลเมืองโลกในศตวรรษที่ 21 ที่มีคุณภำพ อีกทั้งกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำเพื่อพัฒนำ
ผู้เรียนให้มีทักษะที่จำเป็นต่อกำรเป็นแรงงำนทักษะแห่งอนำคต อีกทั้งโรงเรียนยังมุ่งเน้นกำรพัฒนำกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนให้ตอบสนองวำระเร่งด่วน (Quick Win) วำระที่ 1 เรื่องควำมปลอดภัยของผู้เรียน วำระที่ 2
หลักสูตรฐำนสมรรถนะ วำระที่ 5 พัฒนำทักษะทำงอำชีพและวำระที่ 6 กำรศึกษำตลอดชีวิต โดยใช้สื่อดิจิทัล
จัดกำรเรียนรู้แบบผสมผสำน เพื่อให้ผู้เรียนยังคงได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง และสอดคล้องกับ
มำตรกำรควำมปลอดภัยทำงสุขภำวะของผู้เรียนและบุคลำกรในช่วงสถำนกำรณ์วิกฤติ COVID – 19
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ผลการดาเนินงาน
1. ระดับนักเรียน
1.1 ผู้เรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในกลุ่มสำระวิชำและสมรรถนะสำคัญตำมหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนสูงขึ้น
1.2 ผู้เรียนมีทักษะควำมรู้ในศำสตร์ที่ทันสมัย เป็นที่ต้องกำรในตลำดแรงงำนแห่งอนำคต
ได้แก่ ทักษะควำมรู้ STEM, Coding และทักษะศตวรรษที่ 21
2. ระดับโรงเรียน
2.1 โรงเรียนมีสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีกำรศึกษำที่ทันสมัย ช่วยสร้ำงควำมมั่นใจให้กับ
ผู้ปกครองในกำรส่งบุตรหลำนเข้ำเรียนในโรงเรียนได้มำกยิ่งขึ้น
2.2 บุ ค ลำกรครู ไ ด้ รั บ กำรส่ ง เสริ ม ให้ พั ฒ นำกระบวนกำรจั ด กำรเรีย นรู้ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ
เกิดควำมมั่นใจและมีควำมสุขในกำรทำงำนมำกยิ่งขึ้น
3. ระดับชุมชน
3.1 บุตรหลำนได้ศึกษำกับโรงเรียนดี มีคุณภำพใกล้บ้ำน และได้รับกำรส่งเสริมให้มีควำมรู้
และทั ก ษะที่ จ ำเป็ น ต่ อ กำรท ำงำนในอุ ต สำหกรรมแห่ ง อนำคต ที่ เ น้ น ให้ ผู้ เ รี ย นเป็ น นั ก คิ ด นั ก นวั ต กร
ซึ่งนอกจำกจะยกระดับ รำยได้ ส่ ว นบุ ค คลแล้ ว ผู้ เรี ยนสำมำรถนำองค์ ควำมรู้ และทักษะกำรคิ ดนี้ นำไปใช้
ในกำรยกระดับอุตสำหกรรมในท้องถิ่นได้
3.2 โรงเรียนมีควำมพร้อมในกำรเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ช่วยเผยแพร่ควำมรู้และทักษะ
สำคัญแห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นองค์ควำมรู้ที่ทันสมัยให้กับผู้คนในชุมชนได้
ภาพกิจกรรม
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45. ชื่อโครงการ : พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์
ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA)โดยเน้น
การจัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง (Active Learning) เพื่อให้ผู้เรียน
มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 ดำเนินกำรแล้ว
งบประมาณ จำกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม จำนวน 28,000 บำท
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำพัฒนำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่บูรณำ
กำร ที่ ส อดคล้ อ งตำมแนวทำงกำรประเมิ น ผลนั ก เรี ย นร่ ว มกั บ นำนำชำติ ( PISA : Programme for
International Student Assessment)
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำพัฒนำเครื่องมือเสริมทักษะกำรคิด
แก้ปัญหำตำมแนวทำงกำรประเมินผลนั กเรียนร่วมกับนำนำชำติ (PISA : Programme for International
Student Assessment)
3. เพื่อให้บริกำรเครื่องมือกำรวัดและประเมินอิงสมรรถนะตำมแนวทำงกำรประเมินผลนักเรียน
ร่ ว มกั บ นำนำชำติ (PISA : Programme for International Student Assessment) แก่ ส ถำนศึ ก ษำ ด้ ว ย
ระบบ PISA STYLE ONLINE TESTING
4. ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น กำรจั ดเวที วิช ำกำรกำรแข่ งขันทักษะในระดั บต่ำงๆ และกำรนำเสนอ
นวัตกรรมทำงกำรศึกษำทั้งในและต่ำงประเทศ
5. เพื่อกำกับและติดตำมให้โรงเรียนใช้สื่อที่ได้รับอย่ำงต่อเนื่องและเกิดผล
6. เพื่อรำยงำนผลกำรดำเนินงำนแก่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
การดาเนินงาน
1. วำงแผน และกำหนดวิธีกำรดำเนินงำน (Plan)
2. ดำเนินกำรตำมแผน (Do)
กิจกรรมที่ 1 สร้ำงควำมตระหนัก
1) นำเรื่องกำรจัดกำรเรียนรู้ที่บูรณำกำร ที่สอดคล้องตำมแนวทำงกำรประเมินผลนักเรียน
ร่วมกับนำนำชำติ (PISA : Programme for Internation-al Student Assessment) เข้ำในวำระกำรประชุม
ผู้บริหำร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม
2) ศึกษำนิเทศก์ ผู้อำนวยกำรโรงเรียน สร้ำงควำมตระหนักให้เกิดขึ้นภำยในโรงเรียน
3) นิเทศ ติดตำม และประเมินผล
4) สรุปผลกำรดำเนินกำร
กิจกรรมที่ ๒ จัดทำแผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ บูรณำกำรลงสู่ชั้นเรียน
1) โรงเรียนจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องตำมแนวทำงกำรประเมินผลนักเรียนร่วมกับ
นำนำชำติ (PISA : Programme for International Student Assessment)
2) จัดทำแผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ บูรณำกำรลงสู่ชั้นเรียน
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3) กำรพัฒนำเครื่องมือเสริมทักษะกำรคิดแก้ปัญหำตำมแนวทำงกำรประเมินผลนักเรียน
ร่วมกับนำนำชำติ
4) กำรนำเครื่องมือกำรวัดและประเมินอิงสมรรถนะตำมแนวทำงกำรประเมินผลนักเรียน
ร่วมกับนำนำชำติ (PISA : Programme for International Student Assessment) มำใช้ในกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้ ด้วยระบบ Online-Testing
5) นิเทศ ติดตำม และประเมินผล
6) สรุปผลกำรดำเนินกำร
กิจกรรมที่ ๓ ติดตำมผลกำรพัฒนำแผนบูรณำกำรลงสู่ชั้นเรียนและกำรนิเทศติดตำมประเมินผล
1) กำรนิเทศชั้นเรียน
2) กำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนรู้
3) กำรนิเทศแหล่งเรียนรู้
4) น ำเสนอนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ส อดคล้ องตำมแนวทำงกำรประเมินผล
นักเรียนร่วมกับนำนำชำติ (PISA)
5) นิเทศ ติดตำม และประเมินผล
6) สรุปผลกำรดำเนินกำร
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมเวทีวิชำกำรนำเสนอผลกำรจัดกำรเรียนเรียนรู้และผลงำนนักเรียน นำไปสู่
กำรเผยแพร่ผลงำนและยกย่องเชิดชูเกียรติ
1) กำรประกวดนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่สอดคล้องตำมแนวทำงกำรประเมินผล
นักเรียนร่วมกับนำนำชำติ (PISA) ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 โรงเรียนขนำดเล็กและขนำดกลำง และกลุ่มที่ 2
โรงเรียนขนำดใหญ่และขนำดใหญ่พิเศษ
2) นิเทศ ติดตำม และประเมินผล
3) สรุปผลกำรดำเนินกำร
3. กำรตรวจสอบผลกำรดำเนินกำร (Check)
4. กำรปรับปรุง แก้ไข (Act)
ผลการดาเนินงาน
1. โรงเรี ย นจั ดกิ จ กรรมกำรเรียนรู้ ที่ส อดคล้ องตำมแนวทำงกำรประเมิน ผลนักเรียนร่ว มกั บ
นำนำชำติ (PISA : Programme for International Student Assessment)
2. จัดทำแผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ บูรณำกำรลงสู่ชั้นเรียน
3. กำรพัฒนำเครื่องมือเสริมทักษะกำรคิดแก้ปัญหำตำมแนวทำงกำรประเมินผลนักเรียนร่วมกับ
นำนำชำติ
4. กำรนำเครื่องมือกำรวัดและประเมินอิงสมรรถนะตำมแนวทำงกำรประเมินผลนักเรียนร่วมกับ
นำนำชำติ (PISA : Programme for International Student Assessment) มำใช้ ใ นกำรจั ด กิ จ กรรมกำร
เรียนรู้ ด้วยระบบ Online-Testing
5. แบบรำยงำนผลนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่สอดคล้องตำมแนวทำงกำรประเมินผล
นักเรียนร่วมกับนำนำชำติ (PISA)
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ภาพกิจกรรม

การประชุมสร้างความตระหนักผ่านระบบออนไลน์ (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์)

การประชุมการขับเคลื่อนPISA ร่วมกับ สพฐ.
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รายงานผลการกากับติดตาม การดาเนินงาน
สรุปการดาเนินงาน โครงการ / กิจกรรม
จานวนทั้งสิ้น 73 โครงการ

ไม่ได้ดำเนินกำร
จำนวน
28.77 โครงกำร
คิดเป็น 28.77%
ดำเนินกำรแล้ว
จำนวน 52 โครงกำร
คิดเป็น 71.23%

ดำเนินกำรแล้ว
ไม่ได้ดำเนินกำร
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บทที่ 4
สรุปผลการดาเนินงานและข้อเสนอแนะ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม ได้ดำเนินงำนด้ำนกำรดูแลสนับสนุนกำร
จัดกำรศึกษำในสังกัด โดยมีสถำนศึกษำ จำนวน 35 แห่ง ในปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ได้มีกำรวำงแผนพัฒนำ
ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ เพื่อให้ครอบคลุ มและตรงควำมต้องกำรของสถำนศึกษำและสอดคล้ องเป็นไปตำม
นโยบำยของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ทั้งนี้ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
มหำสำรคำม จึงจัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำนประจำปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูล
ผลกำรดำเนินงำนกำรจัดกำรศึกษำและเพื่อเผยแพร่ผลกำรดำเนินงำนด้ำนกำรสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม โดยสรุปผลกำรดำเนินงำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
2564 ดังนี้
1. ผลการปฏิบัติราชการ มีผลการดาเนินงานแต่ละรายการดังนี้
1.1 ผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำตำมตัวชี้วัดและแผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ของสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม คะแนนเฉลี่ยรวม 3.80 ดีมำก
1.2 ผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำตำมตัวชี้วัดและแผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ของสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม ตัวชี้วัดทั้งหมด 9 ตัวชี้วัด ได้ผล
กำรประเมิน ระดับบรรลุ จำนวน 6 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลกำรทดสอบทำง
กำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ร้อยละ 50 ขึ้นไป ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่ำนกำรประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรระดับดีขึ้นไป ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับกำรพัฒนำให้มี
ควำมรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอำชีพในด้ำนต่ำงๆ เพื่อกำรประกอบอำชีพ กำรดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่ำง
สอดคล้องตำมสภำพควำมต้องกำรและบริบทของแต่ละพื้นที่ ตลอดจนควำมท้ำทำยที่เป็นพลวัตรของโลกใน
ศตวรรษที่ 21 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-3 ตัวชี้วัดที่ 15.4 อัตรำกำรเข้ำเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับกำรศึกษำ
ต่อประชำกรกลุ่มอำยุ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรในปีกำรศึกษำ 2563 ได้ศึกษำต่อในระดับที่
สูงขึ้น ตัวชี้วัดที่ 19 ร้อยละของนักเรียนที่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและตระหนักในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม
1.3 รำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและจัดกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำตำมมำตรฐำนส ำนั กงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม อยู่ในระดับ 4 คะแนน ระดับดีมำก
1.4 รำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและจัดกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำตำมมำตรฐำนส ำนั กงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม สรุปคะแนนรวมมำตรฐำน 3 มำตรฐำน อยู่ในระดับดีเยี่ยม
1.5 คะแนนกำรประเมินตัวชี้วัดตำมมำตรฐำนกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ (สพม.มหำสำรคำม) คะแนนเฉลี่ยรวม
4.50701 คิดเป็นร้อยละ 90.14 อยู่ในระดับคุณภำพ
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1.6 คะแนนกำรประเมินตัวชี้วัดตำมมำตรฐำนกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ (สพม.มหำสำรคำม) คะแนนเฉลี่ยรวม
4.43292 คิดเป็นร้อยละ 87.91 อยู่ในระดับมำตรฐำนขั้นสูง
1.7 ผลกำรประเมิน คุณธรรมและควำมโปร่งใส่ ในกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 92.84 อยู่ในระดับ
ควำมโปร่งใส A คิดเป็นลำดับที่ 133 จำกจำนวน สพท. 225 เขต ทั้งประเทศ
2. ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ผลกำรทดสอบและประเมินคุณภำพทำงกำรศึกษำระดับชำติ O – Net ระดับมัธยมศึกษำปีที่
3 ปี ก ำรศึ ก ษำ 2563 เที ย บกั บ ปี ก ำรศึ ก ษำ 2562 ในประเทศพบว่ ำ เพิ่ ม ขึ้ น 4 กลุ่ ม สำระกำรเรี ย นรู้ คื อ
คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ วิทยำศำสตร์ ภำษำไทย โดยมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.32 3.34 2.26 1.80
ตำมลำดับ คะแนนเฉลี่ยรวมเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 3.18
ผลกำรทดสอบและประเมินคุณภำพทำงกำรศึกษำระดับชำติ O – Net ระดับมัธยมศึกษำปีที่
6 ปีกำรศึกษำ 2563 เทียบกับปี 2562 ในระดับประเทศพบว่ำเพิ่มขึ้น 5 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ คือ วิทยำศำสตร์
ภำษำไทย คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ และสังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม โดยมีคะแนนเพิ่มขึ้นร้อยละ
3.00 1.77 1.06 0.44 0.39 ตำมลำดับ คะแนนเฉลี่ยรวมเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 1.33
3. ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลกำรพั ฒ นำคุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำเพื่ อ กำรประกั น คุ ณ ภำพภำยในของสถำนศึ ก ษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม ได้จัดโครงกำรพัฒนำและยกระดับคุณภำพระบบกำร
ประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ เพื่อชี้แจงแนวทำงกำรประเมินตนเอง ของสถำนศึกษำในลักษณะกำร
ประเมินแบบองค์รวมเน้นกำรประเมินที่มีข้อมูลหลักฐำนเชิงประจักษ์ มีกำรบรรยำยคุณภำพตำมสภำพที่เป็น
จริงโดยอำศัยหลักฐำนข้อมูลทั้งเชิงปริมำณและคุณภำพควบคู่กันกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในรูปแบบ
ใหม่ตำมกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพภำยใน พ.ศ. 2561 และนำสู่กำรเขียนรำยงำนกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ ทั้ง 3 มำตรฐำน เพื่อเป็นกำรเตรียมพร้อมรับกำรประเมินภำยนอกของสถำนศึกษำ
ในรอบที่ 4 ผลจำกกำรจัดโครงกำรสถำนศึกษำสำมำรถเขียนรำยงำนผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำม
มำตรฐำนกำรศึกษำของ สถำนศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภ ำพ มีกำรสะท้อนผล นำไปสู่ กำรพัฒ นำคุณภำพ
กำรศึกษำ ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถนศึกษำได้อย่ำงชัดเจน
ข้อเสนอแนะ
จำกสภำพกำรดำเนินงำนและควำมต้องกำรกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม ทั้งระดับโรงเรียน และระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำของผู้เกี่ยวข้องกับกำร
จัดกำรศึกษำ ซึ่งเป็นประเด็นที่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม และโรงเรียนในสังกัด
ดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง และมีผลกำรยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำที่ดีขึ้น ดังนั้นกำรยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใต้ควำมต้องกำรด้ำนบุคลำกรและงบประมำณจึงควรดำเนินกำรในรูปของเครือข่ำยควำมร่วมมือ
ของโรงเรี ย นและส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำเพื่ อ ให้ ไ ด้ ช่ ว ยเหลื อ กั น ในด้ ำ นกำรบริ ห ำรจัด กำรโดยมุ่ ง
ผลสัมฤทธิ์และกำรพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือกำรจัดกำรศึกษำในกำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำของ
โรงเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมัธยมศึกษำ ไปพร้อมๆกัน และเป็นไปในทิศทำง
เดียวกัน
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คณะทางานจัดทารายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ปรึกษา
1.นำยสวำท ฦำชำ
2.นำยสุริยำ ทองบุญมำ
3.นำยวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญำ
4.นำยวงศกร ประกอบนันท์
คณะทางาน

ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม

1.นำงนวพรรดิ์ นำมพุทธำ
2.นำงกุสุมำ โอษะคลัง
3.นำยปกรณ์ ชิณสิทธิ์
4.นำงขันทอง พิมพ์แสนศรี
5.นำงบุญชู โคตรบรรเทำ
6.นำงชุติมำ นำมศรีอุ่น

ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผล
ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
ผู้อำนวยกำรกลุ่มอำนวยกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ ผู้อำนวยกำรกลุ่มกำรเงินและสินทรัพย์
ปฏิบัติหน้ำที่ ผอ.กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
และกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร
7.นำงวรำลักษณ์ บุษบง
ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
8.นำงภวิสร์ภร อุปนันท์
ผู้อำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน
9.นำยปำลีวัชร์ คะสุวรรณวงศ์
ผู้อำนวยกำรกลุ่มกฎหมำยและคดี
10.บุคลำกรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม ทุกท่ำน
จัดทาเอกสารและตรวจสอบ
1.นำยปกรณ์ ชิณสิทธิ์
2.นำยศุภกร พันธุ์เสนำ

ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
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1. ผลการติดตามและประเมิน ผลการบริ ห ารจัดการศึกษาขั้น พื้น ฐาน ของส านัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึ กษา
ตามตัวชี้วัดและแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
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รายงานผล การกากับ ติดตาม ผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

141

รายงานผล การกากับ ติดตาม ผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาม
ตัวชี้วัดและแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

142

รายงานผล การกากับ ติดตาม ผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

3. รายงานผลการติ ด ตามและประเมิ น ผลการบริ ห ารและจั ด การของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาตาม
มาตรฐานส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษามหาสารคาม
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รายงานผล การกากับ ติดตาม ผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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รายงานผล การกากับ ติดตาม ผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

4. รายงานผลการติ ด ตามและประเมิ น ผลการบริ ห ารและจั ด การของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาตาม
มาตรฐานส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษามหาสารคาม
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รายงานผล การกากับ ติดตาม ผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

146

รายงานผล การกากับ ติดตาม ผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

5. คะแนนการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพม.มหาสารคาม)
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รายงานผล การกากับ ติดตาม ผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

6. คะแนนการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพม.มหาสารคาม)
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รายงานผล การกากับ ติดตาม ผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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รายงานผล การกากับ ติดตาม ผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

150

รายงานผล การกากับ ติดตาม ผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

151

รายงานผล การกากับ ติดตาม ผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

152

รายงานผล การกากับ ติดตาม ผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

153

รายงานผล การกากับ ติดตาม ผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

154

รายงานผล การกากับ ติดตาม ผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

7. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคาม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

155

รายงานผล การกากับ ติดตาม ผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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รายงานผล การกากับ ติดตาม ผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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