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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม ได้ด ำเนินงำนด้ำนกำรดูแลสนับสนุนกำร
จัดกำรศึกษำในสังกัด โดยมีสถำนศึกษำ จ ำนวน 35 แห่ง ในปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ได้มีกำรวำงแผนพัฒนำ
ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือให้ครอบคลุมและตรงควำมต้องกำรของสถำนศึกษำและสอดคล้องเป็นไปตำม
นโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ทั้งนี้ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
มหำสำรคำม จึงจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูล
ผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรศึกษำและเพ่ือเผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม 
   โดยสรุปผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  ดังนี้ 
    1. ผลกำรปฏิบัติรำชกำร มีผลกำรด ำเนินงำนแต่ละรำยกำรดังนี้ 
     1.1 ผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำตำมตัวชี้วัดและแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม คะแนนเฉลี่ยรวม 3.80 ดีมำก 
             1.2 ผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำตำมตัวชี้วัดและแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564  ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม ตัวชี้วัดทั้งหมด 9 ตัวชี้วัด ได้ผล
กำรประเมิน ระดับบรรลุ จ ำนวน 6 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลกำรทดสอบทำง
กำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ร้อยละ 50 ขึ้นไป ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่ำนกำรประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรระดับดีขึ้นไป ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับกำรพัฒนำให้มี
ควำมรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอำชีพในด้ำนต่ำงๆ เพ่ือกำรประกอบอำชีพ กำรด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่ำง
สอดคล้องตำมสภำพควำมต้องกำรและบริบทของแต่ละพ้ืนที่ ตลอดจนควำมท้ำทำยที่เป็นพลวัตรของโลกใน
ศตวรรษท่ี 21 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-3 ตัวชี้วัดที่ 15.4 อัตรำกำรเข้ำเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับกำรศึกษำ
ต่อประชำกรกลุ่มอำยุ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรในปีกำรศึกษำ 2563 ได้ศึกษำต่อในระดับที่
สูงขึ้น ตัวชี้วัดที่ 19 ร้อยละของนักเรียนที่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและตระหนักในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม 

1.3 รำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและจัดกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม อยู่ในระดับ 4 คะแนน ระดับดีมำก     

1.4 รำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและจัดกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม สรุปคะแนนรวมมำตรฐำน 3 มำตรฐำน อยู่ในระดับดีเยี่ยม     
           1.5 คะแนนกำรประเมินตัวชี้วัดตำมมำตรฐำนกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติกำร
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (สพม.มหำสำรคำม)  คะแนนเฉลี่ยรวม 
4.50701  คิดเป็นร้อยละ 90.14  อยู่ในระดับคุณภำพ   



     1.6 คะแนนกำรประเมินตัวชี้วัดตำมมำตรฐำนกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติกำร
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (สพม .มหำสำรคำม)  คะแนนเฉลี่ยรวม 
4.43292 คิดเป็นร้อยละ 87.91 อยู่ในระดับมำตรฐำนขั้นสูง             
         1.7 ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส่ในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 92.84 อยู่ในระดับ
ควำมโปร่งใส A คิดเป็นล ำดับที่ 133 จำกจ ำนวน สพท. 225 เขต ทั้งประเทศ 
      
    2. ผลกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน  

  ผลกำรทดสอบและประเมินคุณภำพทำงกำรศึกษำระดับชำติ O – Net ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 
3  ปีกำรศึกษำ 2563 เทียบกับปีกำรศึกษำ 2562 ในประเทศพบว่ำเพ่ิมขึ้น 4 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ คือ 
คณิตศำสตร์  ภำษำอังกฤษ วิทยำศำสตร์ ภำษำไทย โดยมีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.32 3.34 2. 26 1.80 
ตำมล ำดับ คะแนนเฉลี่ยรวมเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 3.18  

 ผลกำรทดสอบและประเมินคุณภำพทำงกำรศึกษำระดับชำติ O – Net ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 
6  ปีกำรศึกษำ 2563 เทียบกับปี 2562 ในระดับประเทศพบว่ำเพ่ิมข้ึน 5 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ คือ วิทยำศำสตร์ 
ภำษำไทย  คณิตศำสตร์  ภำษำอังกฤษ และสังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม โดยมีคะแนนเพ่ิมขึ้นร้อยละ                         
3.00 1.77 1.06 0.44 0.39 ตำมล ำดับ คะแนนเฉลี่ยรวมเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 1.33  

 



 1 รายงานผล การก ากับ ติดตาม ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 บทที่ 1 
บทน า 

ความส าคัญและความเป็นมา 
 

    ส ำนักงำนเขต พ้ืนที่ กำรศึกษำมัธยมศึกษำ มหำสำรคำม  จัดตั้ งตำมพระรำชบัญญัติ            
กำรศึกษำแห่งชำติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 และพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวง   ศึกษำธิกำร 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ก ำหนดให้มีเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ และเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  
    อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 5 แห่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และมำตรำ 37 วรรคสอง แห่ง
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ (ฉบับที่ 
3) พ.ศ. 2553 ประกอบกับมำตรำ 33 วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวง
ศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร  กระทรวงศึกษำธิกำร 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรโดยค ำแนะน ำของสภำกำรศึกษำเมื่อครำว
ประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่ 9 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 จึงยกเลิกประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำร
ก ำหนดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ ประกำศ ณ วันที่ 17 สิงหำคม พ.ศ. 2553 และประกำศกระทรวง
ศึกษำธิกำร เรื่อง กำรก ำหนดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ประกำศ ณ วันที่ 29 
กรกฎำคม พ.ศ. 2554 และก ำหนดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ และที่ตั้งของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ จ ำนวน 62 เขต โดยเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม ประกอบด้วยท้องที่จังหวัด
มหำสำรคำม และให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม ตั้งอยู่ที่อ ำเภอเมืองมหำสำรคำม มี
พ้ืนที่รับผิดชอบครอบคลุม 13 อ ำเภอ ดังนี้ เมืองมหำสำรคำม แกด ำ โกสุมพิสัย กันทรวิชัย เชียงยืน บรบือ นำ
เชือก พยัคฆภูมิพิสัย วำปีปทุม นำดูน ยำงสีสุรำช กุดรัง และชื่นชม 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม เป็นหน่วยงำนอยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแล
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำรมีอ ำนำจหน้ำที่ ตำมมติคณะกรรมกำร
ขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรซึ่งแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ เป็น 9 กลุ่ม 1 หน่วย ดังนี้ 
    1. กลุ่มอ ำนวยกำร 
    2. กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
    3. กลุ่มนโยบำยและแผน 

  4. กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
  5. กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
  6. กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
  7. กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  8. กลุ่มกฎหมำยและคดี 
  9. กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
  10. หน่วยตรวจสอบภำยใน 
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    กำรบริหำรจัดกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำอำศัยหลักในกำรจัดกำรระบบโครงสร้ำงและ
กระบวนกำรจัดกำรศึกษำตำมมำตรำ 9 แห่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพ่ิมเตมิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 คือ  
    1. มีเอกภำพด้ำนนโยบำยและมีควำมหลำกหลำยในทำงปฏิบัติ นั่นคือ มีกำรติดตำม ตรวจสอบ
กำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยที่มีประสิทธิภำพแต่ผู้ปฏิบัติมีอิสระที่จะเลือกปฏิบัติตำมแนวทำง  ที่เหมำะสม      
ของตนเอง ดังนั้นแต่ละเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจึงใช้กรอบนโยบำยของคณะกรรมกำรกำรศึกษำ ขั้นพ้ืนฐำนเป็น
แนวทำงในกำรบริหำรจัดกำร และมีกำรก ำหนดนโยบำยตำมควำมต้องกำรจ ำเป็น ต่อตนเองเพ่ือบริหำรและจัด
กำรศึกษำในระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำด้วย 
    2. มีกำรกระจำยอ ำนำจไปสู่เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ 
กำรก ำหนดขอบเขตอ ำนำจกำรตัดสินใจขององค์กรหลักทั้งสำมองค์ ดังกล่ำวอย่ำงชัดเจน  ไม่ก้ำวก่ำย หรือ
ซ้ ำซ้อนกัน กำรกระจำยอ ำนำจจึงควรถึงมือผู้ปฏิบัติให้มำกที่สุดเท่ำที่จะท ำได้ ภำรกิจหลักของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ จึงอยู่ที่กำรก ำกับดูแลสนับสนุนและส่งเสริมให้สถำนศึกษำได้บริหำร  จัดกำรศึกษำเป็นไปตำม
นโยบำยที่ก ำหนด  โดยสถำนศึกษำมีอิสระในกำรก ำหนดควำมต้องกำร กำรด ำเนินกำร และตัดสินใจเกี่ยวกับ
กำรบริหำรงำน วิชำกำร งำนงบประมำณ งำนบริหำรบุคคล และงำนบริหำรทั่วไป 
    3. มีกำรก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำ และจัดระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ              
ทุกระดับและทุกประเภทกำรศึกษำ นั้นคือ ทั้งเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำมีมำตรฐำนและดัชนี  ชี้วัด
คุณภำพกำรศึกษำและกำรบริหำรจัดกำรที่ชัดเจนสำมำรถประเมินและตรวจสอบได้  
    กำรด ำเนินงำนตำมบทบำทหน้ำที่และกรอบภำรกิจ ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำมหำสำรคำม ปีงบประมำณ 2564 จึงก ำหนดให้มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564  ขึ้น 

วัตถุประสงค์ของการรายงาน 
    1. เพ่ือรวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม 
    2. เพ่ือรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
มหำสำรคำม  

ขอบเขตการรายงาน 
    1. ผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติกำรปีงบประมำณ 2564  
     2. ผลกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน มีผลประเมินคุณภำพผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในทุกระดับ  
    3. ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

วิธีด าเนินการ 
    1. ศึกษำวิเครำะห์นโยบำย จุดเน้น เป้ำหมำยตัวชี้วัดควำมส ำเร็จและจำกเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ รำยงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 รำยงำนผลกำรติดตำมและ
ประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำตำมตัวชี้วัดและแผนปฏิบัติ
รำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564  รำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำร
และจัดกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2563 และ พ.ศ. 2564  รำยงำนคะแนนกำรประเมินตัวชี้วัดตำมมำตรฐำนกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำร
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ปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 และรำยงำนผลกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใส่ในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม ประจ ำปีงบประมำณ    
พ.ศ. 2564 
    2. ก ำหนดขอบเขตในกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรศึกษำประจ ำปีงบประมำณ     
พ.ศ. 2564 
    3. เก็บรวบรวมข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรศึกษำ โดยศึกษำจำกเอกสำรรำยงำนผล             
กำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมิน ผลกำรวิเครำะห์ และขอข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ข้อมูลด้ำนงบประมำณ ข้อมูล
ด้ำนบุคลำกร และข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร 
    4. วิเครำะห์ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำน 
    5. สรุป เขียนรำยงำนเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
    1. สถำนศึกษำและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องน ำข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนไปใช้ในกำรพัฒนำกำร      
จัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพและประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
    2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม น ำข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนไปใช้ในกำร
พัฒนำ ก ำหนดนโยบำยและแนวทำงกำรปฏิบัติงำนในปีต่อไป 
    3. สำธำรณชนได้ทรำบผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2564 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม 
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บทที่ 2 
บริบท ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

 
 
 

    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม ที่ตั้ง เลขที่ 134 ถนน เลี่ยงเมืองสำรคำม         
- ร้อยเอ็ด ต ำบลแวงน่ำง อ ำเภอเมือง จังหวัดมหำสำรคำม มีโรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 35 โรงเรียน มีพ้ืนที่
รับผิดชอบครอบคลุม 13 อ ำเภอ ดังนี้ เมืองมหำสำรคำม แกด ำ  โกสุมพิสัย กันทรวิชัย เชียงยืน บรบือ          
นำเชือก พยัคฆภูมิพิสัย วำปีปทุม นำดูน ยำงสีสุรำช กุดรัง และชื่นชม 

  มีอำณำเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 
    ทิศเหนือ  ติดต่อกับจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดกำฬสินธุ์ 
    ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดกำฬสินธุ์และจังหวัดร้อยเอ็ด 
    ทิศใต ้   ติดต่อกับจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์ 
    ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดขอนแก่น 
 
 
  

1. ท่ีตั้งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 



 5 รายงานผล การก ากับ ติดตาม ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม แบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ เป็น 9 กลุ่ม 1 หน่วย ดังนี้ 
     1. กลุ่มอ ำนวยกำร 
     2. กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
     3. กลุ่มนโยบำยและแผน 

   4. กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
   5. กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
   6. กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
   7. กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
   8. กลุ่มกฎหมำยและคดี 
   9. กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
   10. หน่วยตรวจสอบภำยใน  

2. โครงสร้างการบริหารงาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
มหำสำรคำม 
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นายสวาท ฦ  ชา 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

 

นายสุริยา  ทองบุญมา  
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

 

ผู้บริหำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม 

นายวสิษฐ์ สมจติศรีปญัญา 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

 

 

นายวงศกร ประกอบนันท ์

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

 

 

า  
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ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำได้กระจำยอ ำนำจในกำรจัดกำรด้ำนกำรศึกษำ โดย 
แบ่งพ้ืนที่รับผิดชอบออกเป็นสหวิทยำเขต 6 สหวิทยำเขต ดังนี้ 
   สหวิทยาเขต ที่ 1 สหวิทยาเขตเจริญราชเดช  

1. โรงเรียนสำรคำมพิทยำคม 
2. โรงเรียนมหำชัยพิทยำคำร 
3. โรงเรียนนำโพธิ์พิทยำสรรพ์ 
4. โรงเรียนกุดรังประชำสรรค์ 
5. โรงเรียนมหำวิชำนุกูล 

   สหวิทยาเขต ที่ 2 สหวิทยาเขตตักศิลา 

1. โรงเรียนผดุงนำรี 
2. โรงเรียนแกด ำวิทยำคำร 

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 ที ่6 สหวิทยาเขตสะดืออีสาน 
1. โรงเรียนโกสุมวิทยำสรรค์ 
2. โรงเรียนเขื่อนพิทยำสรรค์ 

3. การบริหารและการกระจายอ านาจ 
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3. โรงเรียนเขวำไร่ศึกษำ 

4. โรงเรียนวังยำวศึกษำวิทย์ 
5. โรงเรียนโพนงำมพิทยำนุกูล 

   สหวิทยาเขต ที่ 7 สหวิทยาเขตพุทธมงคล 
1. โรงเรียนเชียงยืนพิทยำคม 

2. โรงเรียนกู่ทองพิทยำคม 

3. โรงเรียนชื่นชมพิทยำคำร 

4. โรงเรียนกันทรวิชัย 
5. โรงเรียนเขวำใหญ่พิทยำสรรค์ 

 
 

 
 1. ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 

 1.1 ข้อมูลโรงเรียน จ าแนกตามขนาด (ข้อมูล 25 มิ.ย. 64) 

ขนาดโรงเรียน 
ปีการศึกษา 

2563 2564 
ขนำดเล็ก (1-499 คน) 21 22 
ขนำดกลำง (500-1,499 คน) 5 4 
ขนำดใหญ่ (1,500-2,499 คน) 5 5 
ขนำดใหญ่พิเศษ (2,500 คนข้ึนไป) 4 4 

รวม 35 35 

   1.2 ข้อมูลนักเรียน จ าแนกตามชั้นเรียน (ข้อมูล 25 มิ.ย. 64) 

ระดับชั้น 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
มัธยมศึกษำปีที่ 1 5,823 5,902 5,847 
มัธยมศึกษำปีที่ 2 5,716 5,738 5,887 
มัธยมศึกษำปีที่ 3 5,813 5,542 5,674 
มัธยมศึกษำปีที่ 4 4,713 5,134 5,121 
มัธยมศึกษำปีที่ 5 4,470 4,520 4,883 
มัธยมศึกษำปีที่ 6 4,417 4,342 4,398 
ปวช.1 36 13 22 
ปวช.2 40 39 35 
ปวช.3 42 46 39 

รวม 31,070 31,276 31,906 
 

4. ข้อมูลพื้นฐาน 
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1.3 ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา (ข้อมูล 25 มิ.ย. 64) 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ตาม จ 18) 

ปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  34 35 34 
รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 27 27 43 
คร ู 1,737 1,583 1,698 
ครูมำช่วยรำชกำร (ต่ำงเขต) 3 2 3 
ครูไปช่วยรำชกำร (ต่ำงเขต) 4 4 4 
พนักงำนรำชกำร (ครูผู้สอน) 74 58 84 
ลูกจ้ำงประจ ำ 57 43 45 

รวม 1,936 1,752 1,911 
  

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(สนับสนุน) 

ปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

ลูกจ้ำงชั่วครำว (ธุรกำร) 35 28 32 
ลูกจ้ำงชั่วครำว (นักกำรภำรโรง) 37 23 32 

รวม 72 51 64 

1.4 จ านวนข้าราชการในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ข้อมูล 25 มิ.ย. 64) 

บุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 1 - 1 
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 2 2 3 
ศึกษำนิเทศก ์ 11 15 15 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 38 ค (2) 28 32 31 
ลูกจ้ำงประจ ำ 1 1 1 
ลูกจ้ำงชั่วครำว 17 15 10 

รวม 60 62 61 
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2. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 2.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 ตำรำงเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) 
ปีกำรศึกษำ 2561 - 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 แยกรำยวิชำ 

 

วิชำ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ปีกำรศึกษำ 2561 ปีกำรศึกษำ 2562 ปีกำรศึกษำ 2563 
ภำษำไทย (91) 56.93 57.63 59.89 
ภำษำอังกฤษ (93) 28.51 32.32 37.64 
คณิตศำสตร์ (94) 31.10 27.49 30.83 
วิทยำศำสตร์ (95) 37.38 30.50 32.30 

รวม 38.48 36.96 40.17 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภูม ิเปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET)                     
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2561 - 2563 
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1.2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ตำรำงเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) 

ปีกำรศึกษำ 2561 - 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 แยกรำยวิชำ 
 

วิชา 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ปีการศึกษา 
 2561 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

ภำษำไทย (01) 46.39 41.15 42.92 
สังคมศึกษำ ศำสนำ 
และวัฒนธรรม (02) 

34.40 35.07 35.46 

ภำษำอังกฤษ (03) 27.38 25.82 26.26 
คณิตศำสตร์ (04) 27.43 22.31 23.37 
วิทยำศำสตร์ (01) 29.35 28.06 31.06 

รวม 32.99 30.48 31.81 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูม ิ เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET)  
ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2561 – 2563 
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ผลการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

รำยกำร จ ำนวนที่ได้รับอนุมัติ ผลกำรเบิกจ่ำย ร้อยละผลกำรเบิกจ่ำย 

งบลงทุน 11,654,068.79 11,622,679.10 99.73 

งบด ำเนินงำน 26,075,216.21 25,659,587.76 98.41 

งบเงินอุดหนุน 166,808,194 166,757,314 99.97 
  

 

 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
“เป็นองค์กรคุณภำพ สืบสำนศำสตร์พระรำชำ จัดกำรศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศ ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี” 

(Quality Organization to Excellent Education by the King's Philosophy) 

พันธกิจ (Mission) 
   1. ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีควำมรู้  มีทักษะกำรเรียนรู้และทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษ      
ที่ 21 มีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นกำรปกครองในระบบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์    
ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง 
    2. สร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค ลดควำมเหลื่อมล้ ำ ให้ผู้เรียนได้รับบริกำรทำงกำรศึกษำ 
อย่ำงทั่วถึงเท่ำเทียม และพัฒนำทักษะด้ำนอำชีพ ตำมควำมถนัดและมีศักยภำพท่ีจะพ่ึงพำตนเองได ้
    3. พัฒนำระบบและกลไกในกำรดูแลควำมปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
และสถำนศึกษำ  
    4. พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้สู่มืออำชีพ 
    5. ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำตำมหลักศำสตร์พระรำชำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน (SDGs) 
    6. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐำน มีนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นกลไกหลัก 
ในกำรขับเคลื่อนบนฐำนข้อมูลสำรสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัยและกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน 

เป้าประสงค์ (Goal) 
   1. ผู ้เรียนมีควำมรู้ มีทักษะกำรเรียนรู้และทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีควำมรักใน
สถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นกำรปกครองในระบบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มี
ทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง 

5. งบประมาณ  

6. ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน 
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    2. ผู้เรียนได้รับโอกำส ควำมเสมอภำค ลดควำมเหลื่อมล้ ำ และได้รับบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำง 
ทั่วถึง เท่ำเทียมและได้รับกำรพัฒนำทักษะด้ำนอำชีพ ตำมควำมถนัดและมีศักยภำพท่ีจะพ่ึงพำตนเองได ้
    3. ผู้เรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและสถำนศึกษำ มีควำมปลอดภัยจำกภัยพิบัติและภัย
คุกคำมทุกรูปแบบ 
    4. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำให้เป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้สู่มืออำชีพ  
    5. สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำตำมหลักศำสตร์พระรำชำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน (SDGs) 
    6. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำมีกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรโดยใช้พ้ืนที่
เป็นฐำน มีนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นกลไกหลักในกำรขับเคลื่อนบนฐำนข้อมูลสำรสนเทศที่ถูกต้อง 
ทันสมัยและกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน 
ค่านิยม (Value) : S4 

     สร้ำงคุณภำพท่ีดี (Standard Based)   
     มีธรรมำภิบำล (Stable good governance)  
     บริกำรด้วยใจ (Service Mind)  
     น ำสมัยด้วยนวัตกรรม (Smart Innovation) 

จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Development Focus) 
  1. ด้านคุณภาพ 
    1.1 ผู้เรียนมีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นกำรปกครองในระบบประชำธิปไตย
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง  
   1.2 ผู้เรียนมคีวำมรู้ มีทักษะกำรเรียนรู้ และทักษะทีจ่ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) 
    1.3 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเพิ่มขึ้น 
    1.4 ครจูัดกำรเรียนรู้ที่เหมำะสมกับศตวรรษที่ 21 
    1.5 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นมืออำชีพ 
    1.6 สถำนศึกษำมีระบบประกันคุณภำพภำยในที่เข้มแข็งและมีคุณภำพ 
    1.7 สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรศึกษำตำมหลักศำสตร์พระรำชำและหลักธรรมำภิบำล สู่กำรเป็น  
1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม 1 อำชีพ   
    1.8 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนที่มีประสิทธิภำพ 
    1.9 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำบริหำรจัดกำร ด้วยหลักธรรมำภิบำล 
  2. ด้านโอกาส 
    2.1 ผู้เรียนได้รับโอกำสกำรบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม 
    2.2 ผู้ เรียนได้รับโอกำสในกำรพัฒนำทักษะทำงด้ำนอำชีพ ตำมควำมถนัดและศักยภำพ             
ที่จะพ่ึงพำตนเองได ้
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3. ด้านความปลอดภัย 
      3.1 สถำนศึกษำมีระบบและกลไกในกำรดูแลควำมปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครูและบุคลำกรทำง 
กำรศึกษำ 
    3.2 สถำนศึกษำมีกำรจัดบรรยำกำศสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้และกำรมีสุขภำวะที่ดี 
  4. ด้านอาชีพ  
    4.1 ผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐำนอำชีพเพ่ือกำรมีงำนท ำ และรำยได้ 
    4.2 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีนวัตกรรมทำงกำรบริหำรจัดกำร กำรจัดกำรเรียนรู้กำร
ส่งเสริมอำชีพ และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
    4.3 สถำนศึกษำมีหลักสูตรอำชีพเพ่ือกำรมีงำนท ำ 

 
 

1. กรอบแนวคิดรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 
รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ

มหำสำรคำม ชื่อว่ำ รูปแบบ SPACER Model ซึ่งอำศัยแนวคิดทฤษฎีเชิงระบบคือ ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร 
และผลผลิต โดยแต่ละองค์ประกอบจะมี 3 ส่วนย่อย ดังนี้  

ด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ ประกอบด้วย บุคลำกร (ผู้บริหำร ครู นักเรียน) งบประมำณ วัสดุอุปกรณ์  สื่อ 
เทคโนโลยี ข้อมูล/สำรสนเทศ และกิจกรรมกำรด ำเนินงำน 

ด้ำนกระบวนกำร ประกอบด้วย กำรก ำหนดมำตรฐำน (S : Standard) กำรมีส่วนร่วม              
(P : Participation) กำรด ำเนินกำรตำมนโยบำย (A : Action) กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล          
(C : Check) กำรให้ก ำลังใจ (E : Encouragement) และกำรรำยงำนผล (R : Report) 

ด้ำนผลผลิต ประกอบด้วย 1) เขตพ้ืนที่กำรศึกษำและผู้รับบริกำร มีกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพที่
มีประสิทธิภำพ 2) สถำนศึกษำ/ผู้บริหำร เป็นผู้น ำทำงวิชำกำรและเป็นที่ยอมรับของชุมชน 3) ครู มีควำมรู้/
ทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้ มีควำมเป็นมืออำชีพและคุณธรรม และ 4) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น 
และมีทักษะกำรเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ทักษะกำรเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะสำรสนเทศ สื่อ 
เทคโนโลยี และทักษะชีวิตและพ้ืนฐำนอำชีพ 

2. องค์ประกอบของการบริหารจัดการศึกษา โดยใช้รูปแบบ SPACER Model 
กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ โดยใช้รูปแบบ SPACER Model มีองค์ประกอบด้ำนกระบวนกำรตำม

แนวคิดทฤษฎีเชิงระบบ ดังนี้ 
S : Standard หมำยถึง มำตรฐำนขอก ำหนดเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ค่ำนิยม พันธกิจ กลยุทธ์  จุดเน้น 

เป้ำหมำยและตัวชี้วัดผลส ำเร็จของงำน (KPIs) หลักกำรท ำงำนของผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ส ำหรับกำรส่งเสริม และก ำกับดูแล กำรตรวจสอบ กำรประเมินผล และกำรประกันคุณภำพทำงกำรศึกษำ 

P : Participation หมำยถึง กำรเปิดโอกำสให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำ ได้มีส่ วน
ช่วยเหลือระหว่ำงกัน ในกำรร่วมคิด ร่วมวำงแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติงำน ร่วมแก้ปัญหำ ร่วมพัฒนำ และ
ร่วมรับผิดชอบในกำรบริหำรจัดกำร เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมำยขององค์กร 

7. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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A : Action หมำยถึง กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกลยุทธ์ อย่ำงเป็นขั้นตอนและเป็นระบบโดยมีกำร
วำงแผน ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยของผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ที่เน้น
คุณภำพ โอกำส ควำมปลอดภัย และทักษะอำชีพ เพ่ือบรรลุเป้ำหมำยของกำรด ำเนินงำน 

C : Check หมำยถึง กำรติดตำม กำรตรวจสอบ กำรประเมินผล และสรุปผลกำรด ำเนินงำน    
ตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และกำรด ำเนินงำน
โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม 

E : Encouragement คือ กำรให้ก ำลังใจ กำรจัดกิจกรรมมอบโล่รำงวัล และเกียรติบัตร เพ่ือ   
ยกย่อง เชิดชูเกียรติ หน่วยงำนและผู้มีผลงำนดีเด่น ประสบผลส ำเร็จเป็นที่ประจักษ์ และเผยแพร่ผลงำน 

R : Report คือ กำรรำยงำนผล KRS, ARS, มำตรฐำนเขต และกำรด ำเนินงำนโครงกำร เพ่ือน ำ
ผลจัดท ำแผนปรับปรุงพัฒนำต่อไป 

3. กระบวนการด าเนินงาน รูปแบบ SPACER Model 
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำมได้   

ด ำเนินกำรศึกษำ แนวคิด ทฤษฎี เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ และ
วิเครำะห์นโยบำย จุดเน้นกำรพัฒนำ รวมทั้งรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของปีที่ผ่ำนมำ ท ำให้ได้ทิศทำงกำร
ด ำเนินงำนหรือแนวทำงกำรด ำเนินงำนที่น้อมน ำแนวคิดหลักกำรพัฒนำตำมแนวพระรำชด ำริของรัชกำลที่ 9 
ดังนี้ 

กำรเข้ำใจ (Understanding) เป็นกำรสร้ำงให้เกิดควำมเข้ำใจในข้อมูลพ้ืนฐำนด้วยกำรศึกษำ
ข้อมูลทุกมิติของสถำนศึกษำ ชุมชน และสังคม ค้นหำรำกของปัญหำและรวบรวมองค์ควำมรู้ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับ
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  

กำรเข้ำถึง (Connecting) เป็นกำรสื่อสำรและกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วม โดยมุ่งสื่อสำรควำมเข้ำใจ
และควำมมั่นใจกับผู้บริหำรและครู ร่วมกันวิเครำะห์ปัญหำและควำมต้องกำรของครู และให้ทุกคนมีส่วนร่วม
ในกระบวนกำรพัฒนำมำกท่ีสุด  

กำรพัฒนำ (Development) เป็นเรื่องของกำรพัฒนำและกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกลยุทธ์อย่ำง
เป็นขั้นตอนและเป็นระบบโดยมีกำรวำงแผน ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยของผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ที่เน้นคุณภำพ โอกำส ควำมปลอดภัย และทักษะอำชีพ เพ่ือบรรลุเป้ำหมำยของ
กำรด ำเนินงำน มีกำรติดตำม กำรตรวจสอบ กำรประเมินผล และสรุปผลกำรด ำเนินงำน กำรให้ก ำลังใจ และ
กำรรำยงำนผล KRS, ARS, มำตรฐำนเขต และกำรด ำเนินงำนโครงกำร เพ่ือน ำผลจัดท ำแผนปรับปรุงพัฒนำ
ต่อไป  

ดังนั้นแนวทำงแห่งศำสตร์พระรำชำ “เข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำ” ที่น ำมำเป็นแนวทำงด ำเนินงำนจะ
เน้นกำรมีส่วนร่วมของทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องเพ่ือขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้วยควำมต้องกำรที่
แท้จริงของครูและนักเรียน ซึ่งมีกำรด ำเนินกำรด้วยวิธี ระบบ (System Approach) ดังแผนภำพ 
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บทที่ 3 
ผลการด าเนินงาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
1. ชื่อโครงการ : การจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
                    มัธยมศึกษามหาสารคาม 

 ด ำเนินกำรแล้ว 
งบประมาณ  จำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม จ ำนวน 120,000 บำท    
วัตถุประสงค ์ 
   1. เพ่ือให้หน่วยงำนและโรงเรียนในสังกัดมีแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2564 
   2. เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรงบประมำณปีงบประมำณ 2564                       
   3. เพ่ือให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม และสถำนศึกษำในสังกัดได้      
มีแผนประกอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณกรอบแนวทำงในกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจนและเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน          
การด าเนินงาน 
   1. กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2564 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำมหำสำรคำม 
    1.1 แจ้งนโยบำย กลยุทธ์ จุดเน้น ของกระทรวงศึกษำธิกำร และส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
    1.2 แต่งตั้งคณะกรรมกำรฯ 
     1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
   2. แจ้งนโยบำย ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ จุดเน้น ของกระทรวงศึกษำธิกำร และส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ตลอดทั้งกรอบวงเงินงบประมำณที่จะใช้ในกำรบริหำรจัดกำร -SWOT 
ANALYSIS -วิเครำะห์ข้อมูล 
   3. แจ้งกลุ่ม/กลุ่มงำนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม เพ่ือจัดท ำ
โครงกำรและเสนอโครงกำรจะด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ส่งให้กลุ่มนโยบำยและแผนตำม
ระยะเวลำที่ก ำหนด 
   4. กลุ่มนโยบำยและแผนรวบรวม สรุป จ ำนวนโครงกำรและงบประมำณที่กลุ่มต่ำงๆจัดส่งให้  
โดยแยกเป็นยุทธศำสตร์  
   5. แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำโครงกำร/กิจกรรม และงบประมำณในกำรด ำเนินโครงกำร 
   6. จัดท ำร่ำงแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  
       7. แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบร่ำงแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
   8. น ำเสนอแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ให้คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด
พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 
   9. จัดส่งแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีรำยงำนให้ สพฐ. ทรำบ 
   10. น ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีไปสู่กำรปฏิบัติ 
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   11. รำยงำน สพฐ. ทรำบตำมระยะเวลำที่ก ำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีทำง
เว็บไซต์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม 
ผลการด าเนินงาน 
   กิจกรรมที่ 1 
   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 โดยกลุ่มนโยบำยและแผน ได้แจ้งนโยบำยต่ำงๆ           
ที่เกี่ยวข้อง และแนวทำงกำรจัดท ำค ำขอตั้งงบประมำณ งบด ำเนินงำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  
  แต่งตั้งคณะกรรมกำรร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรก ำหนดทิศทำงและแนวทำงกำรด ำเนินงำน ในกำร
จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ระหว่ำงวันที่ 16- 18 พฤศจิกำยน 2563 และ
คณะกรรมกำรยกร่ำงรูปแบบกำรพัฒนำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 สู่ควำมเป็นเลิศ      
ในวันที่ 25 พฤศจิกำยน 2563 รวมทั้งพิจำรณำแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณและกรอบวงเงินงบประมำณ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 ในวันที่ 18 พฤศจิกำยน 2563 แจ้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องส่งโครงกำร ปรับแก้ไขโครงกำรตำม
กรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร และส่งในวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2564 
  กลุ่มนโยบำยและแผนจึงได้น ำแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณและโครงกำรเพ่ือจัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีงบประมำณ 2564 ขอควำมเห็นชอบ/อนุมัติจำกคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม ในวันที่                     
17 มีนำคม 2564 ในครำวประชุมคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม ครั้งที่ 2/2564 และจัดท ำเป็น
เล่มแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2564 เพ่ือให้กลุ่มต่ำงๆและโรงเรียนในสังกัดใช้เป็นกรอบด ำเนินงำน   
และแนวทำงในกำรปฏิบัติ ต่อไป 
  กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของสถำนศึกษำในสังกัด 
         ยังไม่ด ำเนินกำร 
  กิจกรรมที่ 3 พัฒนำศักยภำพกำรจัดท ำแผนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 
           ยังไม่ด ำเนินกำร 
  ผลกำรด ำเนินงำน บรรลุวัตถุประสงค์ ร้อยละ 80  
ภาพกิจกรรม 
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ปัญหา / อุปสรรค / ความเสี่ยง 
 1. กำรจัดท ำแผนล้ำช้ำเนื่องจำกรอนโยบำยจำก สพฐ.  

    2. ในกำรจัดท ำโครงกำรเพ่ือบรรจุในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีนั้นเนื่องจำกแต่ละกลุ่มมีภำรกิจ                                 
ที่จะต้องขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติแต่งบประมำณที่ได้รับจัดสรรมำมีค่อนข้ำงจ ำกัด  จึงเกิดปัญหำ                       
เรื่องงบประมำณไม่เพียงพอต่อกำรด ำเนินงำนเพรำะต้องด ำเนินงำนพร้อมๆ กันทุกฝ่ำย 
    3. กำรน ำงบประมำณท่ีได้รับจัดสรร เพ่ือใช้ในกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ไปด ำเนินงำน
ซ้ ำซ้อนกับโครงกำร/กิจกรรมของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ท ำให้เกิดกำรใช้งบประมำณ
ซ้ ำซ้อน 
    4. โครงกำรที่ด ำเนินกำรหรือบรรจุในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีไม่สำมำรถตอบสนองกำรรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำนตำมค ำรับรองปฏิบัติรำชกำร (KRS) หรือกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในระบบรำยงำนผลตัวชี้วัด                
ตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ ,กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
ตำมตัวชี้วัดกำรติดตำมและประเมินผล ตำมยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ (E-Mes) และกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ                         
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (ส ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน : สตผ.) , กำรรำยงำน
ผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนศึกษำธิกำร ภำค ,กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 
กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของจังหวัด (กระทรวงมหำดไทย) และกำรรำยงำนติดตำมผลกำรด ำเนินงำน                
ของส ำนักตรวจรำชกำรและติดตำมประเมินผล ส ำนักปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร อย่ำงครบถ้วน เนื่องจำก
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดไม่ได้ให้ควำมส ำคัญหรือศึกษำท ำควำมเข้ำใจแบบรำยงำนต่ำงๆที่เกี่ยวข้องก่อน จะเสนอ
โครงกำร/กิจกรรมเพ่ือบรรจุในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี เมื่อด ำเนินงำนหรือกิจกรรมในโครงกำร จึงไม่สำมำรถ
ตอบสนองกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ได ้
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
   1. เนื่องจำกงบประมำณมีจ ำกัด อำจจ ำเป็นต้องจัดล ำดับควำมส ำคัญของโครงกำรและหำก
โครงกำร/ กิจกรรมใด มีงบประมำณจัดสรรมำโดยตรงจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและ      
ถ้ำพิจำรณำ เห็นว่ำพอสมควรที่จะสำมำรถด ำเนินกิจกรรมผลักดันนโยบำยสู่กำรปฏิบัติได้ก็ควรพิจำรณำ                
ตัดงบประมำณที่ซ้ ำซ้อนหรือตัดโครงกำร/กิจกรรมนั้นออกจำกแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี หรือให้คงไ ว้แต่                 
รองบประมำณที่รับจัดสรรจำก ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โดยตรง ถ้ำไม่เพียงพอจึงเสนอ        
ของบประมำณเพ่ิมจำกผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเพ่ือพิจำรณำ ต่อไป 
   2. ในกำรด ำเนินงำนเพื่อรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยเหนือ ควรบูรณำกำรท ำงำนร่วมกัน            
โดยเฉพำะ กพร.สพฐ. และส ำนักติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ( สตผ.) และส ำนักงำน
ศึกษำธิกำร ภำค  และส ำนักตรวจรำชกำรและติดตำมประเมินผล ส ำนักปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ในกำรจัดท ำ
ระบบรำยงำนและแบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนร่วมกันเพ่ือลดภำระกำรรำยงำนกำรและจัดท ำเอกสำรต่ำงๆ 
ของสถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำหลำยครั้งรวมทั้งเพ่ือควำมชัดเจนในกำรจัดท ำกิจกรรม               
และโครงกำรเพ่ือขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติจะได้ด ำเนินกำรในครั้งเดียวเตรียมสิ่งต่ำงๆ  ที่หน่วยเหนือ
ต้องกำร จะได้มีเวลำ ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและปรับปรุงพัฒนำแก้ไขกำรด ำเนินงำนร่วมกับส ำนักงำน  
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
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2. ชื่อโครงการ : การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู     
     และบุคลากรทางการศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564   

 ด ำเนินกำรแล้ว 
งบประมาณ   จำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม จ ำนวน 40,000 บำท       
วัตถุประสงค ์
    1.  เพ่ือส่งเสริมขวัญก ำลังใจและยกย่องข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ปฏิบัติงำน
ด้วยควำมวิริยะอุตสำหะและเป็นแบบอย่ำงที่ดี 
   2.  เพ่ือสร้ำงแรงจูงใจให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีขวัญและก ำลังใจในกำร
ท ำงำน 
   3.  เพ่ือให้กำรพิจำรณำกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ บริสุทธิ์ยุติธรรมตำมหลักธรรมภิบำล    
การด าเนินงาน 

1. แจ้งระเบียบ  หลักเกณฑ์  และแนวปฏิบัติที่ เกี่ยวข้องในกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ให้โรงเรียนในสังกัดทรำบและถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรวงเงินกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรระดับ  สพท.  ตำมค ำสั่งที่  
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. แจ้งโรงเรียนในสังกัดจัดท ำบัญชีรำยละเอียดข้อมูลข้ำรำชกำรเสนอคณะกรรมกำรระดับ
สถำนศึกษำ  ตรวจสอบคุณสมบัติและพิจำรณำผลกำรปฏิบัติงำนข้ำรำชกำร  และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
เพ่ือเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรต่อ  สพท. 
 4.  แต่งตั้งคณะกรรมกำรกลั่นกรองผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร        
ทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ตำมมำตรำ 38 ค. (2) ตำมค ำสั่งที่  66/2564  สั่ง  ณ  วันที่          
3 มีนำคม  2564  และประชุมคณะกรรมกำรดังกล่ำว  ในวันที่  29  มีนำคม  2564 
 5.  แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำสำยงำนบริหำรกำรศึกษำ  สำยงำนนิเทศกำรศึกษำและสำยงำนบริหำรสถำนศึกษำ  ตำมค ำสั่งที่  
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. แต่งตั้งคณะกรรมกำรระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ตำมค ำสั่งที่  68/2564  สั่ง  ณ  วันที่  23 
มีนำคม  2564  และประชุมคณะกรรมกำรดังกล่ำว  ในวันที่  31  มีนำคม  2564  ซึ่งหน้ำที่คณะกรรมกำรชุด
นี้  คือ 

(ก) น ำผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมำพิจำรณำ 
เลื่อนนเงินเดือน  โดยใช้ฐำนในกำรค ำนวณและช่วงเงินเดือนส ำหรับกำรเลื่อนเงินเดือนในแต่ละอันดับของ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

(ข) พิจำรณำโดยยึดหลักคุณธรรม  ควำมเที่ยงธรรม  เปิดเผยโปร่งใส  และพิจำรณำผลกำร
ปฏิบัติงำนที่เป็นประโยชน์กับผู้เรียนเป็นหลัก  รวมทั้งให้พิจำรณำถึงควำมประพฤติในกำรรักษำวินัย  คุณธรรม  
จริยธรรม  จรรยำบรรณวิชำชีพ  และข้อควรพิจำรณำอ่ืนของผู้นั้น 

(ค) พิจำรณำเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกรำย  ซึ่งแต่ละรำยจะ      
มีผลกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนซึ่งประกอบด้วยอัตรำร้อยละที่ได้รับกำรเลื่อน ฐำนในกำรค ำนวณ  จ ำนวนเงิน 
ที่ได้รับกำรเลื่อนและเงินเดือนที่พึงได้รับเมื่อได้รับกำรเลื่อน    
 7.  จัดท ำบัญชีรำยละเอียดเพ่ือน ำผลกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนของข้ำรำชกำรในสังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม  เสนอขอควำมเห็นชอบต่อ  กศจ. มหำสำรคำม 
ในวันที่  7  เมษำยน  2564 
ผลการด าเนินงาน 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม  ได้ด ำเนินกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ครั้งที่ 1 (1 เมษำยน  2564) ดังนี้ 

 1. กลุ่มที่ 1 (อันดับ คศ.3 ลงมำ) ข้ำรำชกำรที่ได้รับกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน จ ำนวน 1,768  
คน ดังนี้ 

   1.1 ได้เลื่อนระดับดีเด่น   จ ำนวน 1,443  คน 
  1.2 ได้เลื่อนระดับดีมำก  จ ำนวน    311  คน 
  1.3 ได้เลื่อนระดับดี  จ ำนวน      14  คน  
 2. กลุ่มท่ี 2 (คศ.4 และคศ.5) ข้ำรำชกำรที่ได้รับกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน จ ำนวน 2 คน 
  2.1  ได้เลื่อนระดับดีเด่น  จ ำนวน  2  คน 
 3. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ตำมมำตรำ 38 ค. (2) ได้รับพิจำรณำเลื่อน

เงินเดือน จ ำนวน 30 คน  
  3.1 ได้เลื่อนระดับดีเด่น  (3.00%)   จ ำนวน 13  คน   
  3.2 ได้เลื่อนระดับดีเด่น  (2.80%)   จ ำนวน 17  คน   
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ภาพกิจกรรม 

  
 

 
 
ปัญหา / อุปสรรค / ความเสี่ยง 
   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และลูกจ้างประจ าที่รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
บางรายไม่เข้าใจแนวทางหลักเกณฑ์การด าเนินการ  และระยะเวลาในการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
ก่อให้เกิดการฟ้องร้อง  ร้องเรียนได ้  
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
   กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
ควรให้ควำมรู้  ควำมเข้ำใจระเบียบ  หลักเกณฑ์และวิธีกำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเข้ำใจ
แนวทำงกำรด ำเนินกำรเพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้อง 
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3. ชื่อโครงการ : ส่งเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
     เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ปีงบประมาณ 2564 

 ด ำเนินกำรแล้ว 
งบประมาณ   จำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม จ ำนวน 35,000 บำท     
วัตถุประสงค ์      
   1. เพ่ือส่งเสริมควำมเข้มแข็งของระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
   2. เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
    3. เพ่ือตรวจสอบ ติดตำม และเตรียมควำมพร้อมในกำรรับกำรประเมินภำยนอกรอบ 4 จำกสมศ.      
การด าเนินงาน 
   1. วิเครำะห์ และก ำหนดเป้ำหมำย วำงแผนกำรด ำเนินงำน 
   2. แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน /แจ้งสถำนศึกษำและผู้เกี่ยวข้อง 
    3. ศึกษำ วิเครำะห์ สังเครำะห์ รูปแบบกำรเขียนรำยงำนผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 
(SAR) เพ่ือเป็นแนวทำงท่ีถูกต้องชัดเจน แก่สถำนศึกษำ  
   4. สร้ำงควำมตระหนักรู้ให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งผู้ปฏิบัติงำนในระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและ
ผู้ปฏิบัติงำนในระดับสถำนศึกษำ โดยกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรผู้รับผิดชอบงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
พัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำเพ่ือเตรียมควำมพร้อมรับกำรประเมินภำยนอก  
   5. สรุป รำยงำนผล 
ผลการด าเนินงาน 
   1. มีกำรวิเครำะห์ และก ำหนดเป้ำหมำย วำงแผนกำรด ำเนินงำน มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำน / แจ้งสถำนศึกษำและผู้เกี่ยวข้อง และด ำเนินกำรจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติกำรให้กับผู้บริหำร
สถำนศึกษำและผู้รับผิดชอบงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ เพ่ือเตรียมควำมพร้อมรับกำรประเมินภำยนอก ใน
วันที่ 16 มีนำคม 2564  ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธำจำรย์  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
มหำสำรคำม เวลำ 08.30 – 16.30 น. ซึ่งได้รับควำมร่วมมือจำกคณะศึกษำนิเทศก์ ผู้บริหำรโรงเรียน และครู
ผู้รับผิดชอบงำนประกันคุณภำพของสถำนศึกษำทั้ง 35 แห่ง ส่งบุคลำกรเข้ำร่วมประชุม จ ำนวนทั้งสิ้น 83 คน    
    2. ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำระบบกำรประกัน
คุณภำพภำยในสถำนศึกษำเพ่ือเตรียมควำมพร้อมรับกำรประเมินภำยนอก ปีงบประมำณ พ.ศ.  2564  โดย
ภำพรวม มีควำมพึงพอใจในระดับมำกที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.51 โดยเฉพำะในประเด็น ประโยชน์/ควำมรู้ที่ได้รับ
จำกโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร ผู้เข้ำประชุมมีควำมพึงพอใจสูงที่สุดที่คะแนนเฉลี่ย 4.60    
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ภาพกิจกรรม 

ปัญหา / อุปสรรค / ความเสี่ยง 
  อุปกรณ์ เครื่องเสียง/เครื่องฉำย ยังไม่พร้อมเท่ำที่ควร ยังต้องปรับปรุงระบบให้มีควำมเสถียร 
มำกขึ้น 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

1. เพ่ิมกิจกรรมกลุ่ม/กิจกรรม ให้ผู้เข้ำประชุมได้ลงมือปฏิบัติมำกขึ้น  
2. เพ่ิมเวลำในกำรจัดกิจกรรมเพ่ือให้สำมำรถลงมือปฏิบัติในแต่ล่ะเรื่องให้มีควำมชัดเจนในกำร

น ำไปปฏิบัติที่โรงเรียนต่อไป  
3. ควรจัดอบรมต่อเนื่องเป็นประจ ำทุกปีกำรศึกษำเพรำะเป็นกิจกรรมที่ให้ควำมรู้และเป็น

ประโยชน์โดยตรงต่อกำรปฏิบัติงำนของผู้รับผิดชอบในระดับสถำนศึกษำ  
4. สถำนศึกษำอยำกให้มีกำรลงพ้ืนที่นิเทศ ก ำกับ ติดตำม เพ่ือให้ควำมช่วยเหลืออีกครั้ง ซึ่งจะได้

ด ำเนินกำรตำมแผนงำน/โครงกำรในระยะต่อไปจนสิ้นสุดปีงบประมำณ     
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4. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา                
     กิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ด ำเนินกำรแล้ว 
งบประมาณ  จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้พ้ืนฐำน จ ำนวน 130,000 บำท       
วัตถุประสงค ์  
    1. เพ่ือศึกษำตัวอย่ำงองค์กร หรือหน่วยงำนที่ประสบผลส ำเร็จในด้ำนกำรด ำเนินงำนเขตสุจริต         
และคุณธรรม จริยธรรม 
   2. เพ่ือศึกษำแนวทำงในกำรด ำเนินงำน และมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนในกำรปรับใช้         
ในกำรพัฒนำเขตพ้ืนที่สุจริต และกำรพัฒนำองค์กร          
การด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 5 มกรำคม 2564 ผอ.สพม.มค 

2. ศึกษำดูงำนองค์กร และหน่วยงำนที่ประสบ
ผลส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนเขตพ้ืนที่สุจริต  
และคุณธรรม จริยธรรม 

18 – 19 มีนำคม 2564 กลุ่มงำนนิเทศติดตำม
และประเมินผล 

3. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรแนวทำงยกระดับกำร
เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิ
บำลในสถำนศึกษำ “ป้องกันกำรทุจริต” 
(กิจกรรมส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสุจริต
และกิจกรรมกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใส  ในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ
และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
มหำสำรคำม 

17 มีนำคม 2564 กลุ่มงำนนิเทศติดตำม
และประเมินผล 

4. ประเมินผลกำรศึกษำดูงำน 25 มีนำคม 2564 กลุ่มงำนนิเทศติดตำม
และประเมินผล 

5. สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 29 – 30 มีนำคม 2564 กลุ่มงำนนิเทศติดตำม
และประเมินผล 
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ผลการด าเนินงาน 
กำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรพัฒนำกระบวนกำรท ำงำน กำรศึกษำที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ในกำร

ท ำงำนโดยกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษำดูงำน ได้ก ำหนดประเด็น กำรศึกษำดูงำนและสังเครำะห์ผลได้ ดังนี้  
1. ข้อสรุปที่ได้จำกกำรฟังบรรยำยก่อนกำรบรรยำยมีพิธีกร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 2 ได้เปิดวิดิทัศน์กำรแนะน ำรับผิดชอบโรงเรียนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ โรงเรียน 
นโยบำยในกำรบริหำรจัดกำร ควำมโดดเด่นคือกำรน ำรูปแบบของเทคโนโลยีมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนแต่ละกลุ่ม 
และขับเคลื่อนกำรท ำงำนภำยในให้เกิดเป็นรูปธรรม 

2. กำรศึกษำดูงำนครั้งนี้ ช่วยแก้ปัญหำในกำรท ำงำนให้กับตนเองได้อย่ำงไรบ้ำง    
2.1  ได้แนวทำงในกำรจัดท ำเอกสำรและระบบงำน  
2.2  ได้ประสบกำรณ์ตรง โดยกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ในกำรแก้ปัญหำกำรท ำงำน รวมทั้ง    

กำรขยำยโลกทัศน์ เพ่ิมประสบกำรณ์กำรในกำรท ำงำน    
2.3  แก้ปัญหำในเรื่องกำรจัดท ำแผนติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำและ

แผนกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำเข้ำด้วยกัน โดยควำมเห็นชอบของ ก.ต.ป.น.    
2.4  ได้แนวคิดในกำรแก้ปัญหำที่หลำกหลำยด้วยวิธีที่แตกต่ำงกันตำมบริบท เช่น  

 - กลุ่มงำนส่งเสริม ได้แนวคิดในกำรท ำนวัตกรรมเรื่องลูกเสือที่สำมำรถพัฒนำ          
ต่อยอดได้ 

 - กลุ่มงำนอ ำนวยกำร ได้แนวคิดกำรบริกำรจุดอ ำนวยควำมสะดวก  
 - กลุ่มงำนบุคคล ได้แนวคิดกำรแก้ปัญหำกำรประสำนงำนในกำรติดต่อรำชกำร 
 - กลุ่มงำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ได้แนวคิดกำรนิเทศ       

โดยใช้ระบบ SCHOOL NOTE เป็นเครื่องมือในกำรติดต่อสื่อสำร 
3. กำรศึกษำดูงำนครั้งนี้ ก่อให้เกิดควำมคิดใหม่ ๆ และน ำไปประยุกต์ใช้กับงำนของตนเองได้

อย่ำงไร    
3.1  กำรสร้ำงโปรแกรมเพ่ือสะดวกในกำรปฏิบัติงำน    
3.2  แนวคิดในกำรท ำงำนในลักษณะมนุษยสัมพันธ์ น ำวิชำกำร ที่จะท ำให้กำรท ำงำนบรรลุ

วัตถุประสงค์    
3.3  น ำมำปรับวิธีกำรในกำรปฏิบัติงำน  
3.4  น ำรูปแบบกำรให้บริกำรทำงวิชำที่หลำกหลำย มำปรับใช้ในงำน ITA   
3.5  รูปแบบกำรจัดท ำ/เก็บข้อมูล ในกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรมีควำมหลำกหลำยมีหลำยวิธี

ที่สำมำรถ น ำมำประยุกต์ใช้ได้ 
4. กำรศึกษำดูงำนครั้งนี้มีประโยชน์ต่อกลุ่มงำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ฯ อย่ำงไรบ้ำง    

4.1  น ำมำใช้ในกำรปรับระบบกำรท ำงำน กำรแบ่งงำนตำมกรอบงำน    
4.2  น ำแนวคิดในกำรก ำหนดกลยุทธ์ เป้ำหมำย มำเทียบเคียงและปรับใช้ให้เหมำะสม    
4.3  ศึกษำวิธีปฏิบัติที่ดี (BEST Practice) ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

เพชรบูรณ์ เขต 2 น ำมำวิเครำะห์จุดเด่น จุดด้อย และน ำมำประยุกต์ใช้กับงำนของตน    
4.4  น ำรูปแบบกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรนิเทศกับศึกษำนิเทศก์ในเขตพ้ืนที่ใกล้เคียงมำใช้  

ภาพกิจกรรม  - 
ปัญหา / อุปสรรค / ความเสี่ยง - 
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สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
1.  ควรใช้เวลำในกำรศึกษำดูงำนมำกกว่ำนี้ เพรำะยังศึกษำงำนได้ไม่ทั่วถึง    
2.  ควรมีกำรศึกษำดูงำนในลักษณะนี้อีก (ใช้หรือไม่ใช้งบประมำณก็ได้) เพรำะกำรศึกษำดูงำน

จำกหน่วยงำน องค์กรอ่ืนจะได้ประโยชน์มำก แต่ละแห่งมีทั้งจุดเด่น จุดแข็ง ที่สำมำรถน ำมำปรับใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อเขตพ้ืนที่ได้เป็นอย่ำงดี 

5. ชือ่โครงการ :  ติดตาม ตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุงตัวช้ีวัด พ.ศ. 2560) โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน 
 ด ำเนินกำรแล้ว 

งบประมาณ  จำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม จ ำนวน    35,000   บำท     
วัตถุประสงค ์   

1. เพ่ือติดตำมกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
พุทธศักรำช 2551 (ฉบับปรับปรุงตัวชี้วัด พ.ศ. 2560) และกำรเตรียมหลักสูตรฐำนสมรรถนะโดยใช้
กระบวนกำรวิจัย 

2. เพ่ือให้สถำนศึกษำในสังกัดที่จัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนใช้เป็นกรอบในกำรพัฒนำหลักสูตร
สถำนศึกษำและจัดกำรเรียนกำรสอน เพ่ือพัฒนำผู้เรียนสำมำรถรำยงำนในรูปแบบกำรวิจัยได้ 

3. เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งระดับ เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำมีควำมเข้ำใจที่ชัดเจนตรงกัน 
สำมำรถน ำหลักสูตรไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงมั่นใจและมีประสิทธิภำพสำมำรถรำยงำนในรูปแบบกำรวิจัยได้ 

การด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำ

ด ำเนินกำร 
ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมคณะท ำงำนเพ่ือเตรียมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ถอดประสบกำรณ์ หลักสูตรสถำนศึกษำ และกำร
รำยงำนกำรใช้หลักสูตรด้วยกระบวนกำรวิจัย 

มิถุนำยน 2564 ดร.กรนันท์ วรรณกวี 
และคณะศึกษำนิเทศก์ 

2 กิจกรรมถอดประสบกำรณ์และเติมเต็ม PLC กำรพัฒนำ
โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ  รำยงำนกำรใช้หลักสูตร
โดยใช้กระบวนกำรวิจัยด ำเนินกำรออกท ำควำมเข้ำใจ
ทุกโรงเรียนเป็นรำยโรง จ ำนวน 2 โรงเรียนต่อวัน 

มิถุนำยน 2564 ดร.กรนันท์ วรรณกวี 
และคณะศึกษำนิเทศก์ 
กลุ่มงำนหลักสูตรฯ 

3 นิเทศ ติดตำมสนับสนุนพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ ทุก
สำระกำรเรียนรู้ และยกย่องเชิดชูเกียรติ 

กันยำยน 2564 คณะศึกษำนิเทศก์และ
คณะศึกษำนิเทศก์ 

 
ผลการด าเนินงาน 
    มีกำรวิเครำะห์ และก ำหนดเป้ำหมำย วำงแผนกำรด ำเนินงำน มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำน / แจ้งสถำนศึกษำและผู้เกี่ยวข้อง และด ำเนินกำรทลทวนหลักสูตรถำนศึกษำ ได้ 7 โรงเรียนเกิด
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ภำวะกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ จึงต้องงดออกทบทวนหลักสูตร โดยกำรปรับเปลี่ยนกิจกรรม
ให้โรงเรียนส่งโครงสร้ำงหลักสูตรแล้วด ำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบควำมถูกต้องและ               
ให้ข้อเสนอแนะกับโรงเรียนซึ่งด ำเนินกำรในเวลำนอกรำชกำร  

ภาพกิจกรรม 
- 
ปัญหา / อุปสรรค / ความเสี่ยง 

เกิดภำวกำรณ์ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ จึงท ำให้ไม่สำมำรถออกก ำกับติดตำม 
ทบทวนหลักสูตรสถำนศึกษำได้ 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
-  
6. ชื่อโครงการ :  พัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภูมิศาสตร์และหน้าที่พลเมือง      

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 ด ำเนินกำรแล้ว 

งบประมาณ  จำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม จ ำนวน 10,000 บำท     
วัตถุประสงค ์     
  2.1 เพ่ือให้ครูผู้สอนวิชำภูมิศำสตร์มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแนวกำรจัดกำรเรียนรู้           กำร
ออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ และกำรวัดกำรประเมินผล 
  2.2 เพ่ือให้ครูผู้สอนรำยวิชำเพ่ิมเติมหน้ำที่พลเมืองมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับจุดเน้น คือ      1) 
ควำมเป็นไทย  2) รักชำติ ยึดมั่นในศำสนำ และเทิดทูนสถำบันพระมหำกษัตริย์ 3) ควำมเป็นพลเมืองดี    ใน
ระบอบประชำธิปไตย 4) ควำมปรองดอง สมำนฉันท์ และ 5) ควำมมีวินัยในตนเอง 
  2.3 เพ่ือขยำยผลกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภูมิศำสตร์และหน้ำที่พลเมืองตำมแนว
ทำงกำรจัดกิจกรรมภูมิศำสตร์และหน้ำที่พลเมืองให้โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
มหำสำรคำม 
การด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมวำงแผนร่วมกับบุคลำกร/ครู/ผู้น ำ/
ผู้รับผิดชอบหน่วยงำน/โรงเรียน 
- แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรด ำเนินงำน  

พฤศจิกำยน 2563 นำงดวงใจ จ ำปำทอง/
คณะศึกษำนิเทศก์/ 
สถำนศึกษำในสังกัด 
สพม.มหำสำรคำม 

2 ด ำเนินกำรกิจกรรมตำมกระบวนกำร  
วงจร PDCA 

ธันวำคม 2563 – สิงหำคม 
2564 

นำงดวงใจ จ ำปำทอง/ 
สถำนศึกษำในสังกัด 
สพม.มหำสำรคำม/
คณะศึกษำนิเทศก์ 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

 
3 บูรณำกำรกับโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม 

จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
และค่ำนิยมของชำติ  (โครงกำรโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ.) 

กุมภำพันธ์ 2564 – 
สิงหำคม 2564 

นำงดวงใจ  จ ำปำทอง/ 
คณะศึกษำนิเทศก์ 
 

4 รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร กันยำยน 2564 นำงดวงใจ  จ ำปำทอง/ 
คณะศึกษำนิเทศก์ 

 
ผลการด าเนินงาน 
 1. มีกำรวิเครำะห์ และก ำหนดเป้ำหมำย วำงแผนกำรด ำเนินงำน มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำน / แจ้งสถำนศึกษำและผู้เกี่ยวข้อง ด ำเนินกำรส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของเขตพ้ืนที่การศึกษาได้บูรณาการการจัดการเรียนการสอนภายในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้   
   2. ผลกำรประเมินมีครูในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมำหำสำรคำม  ได้ส่งผล
งำนและกิจกรรมเข้ำร่วมประกวดเพื่อขอรับรำงวัล 

ภาพกิจกรรม 
- 
ปัญหา / อุปสรรค / ความเสี่ยง 

เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อจึงไม่สำมำรถจัดกิจกรรมกำรพัฒนำครูแบบ 
ONSITE  ได้ จึงต้องปรับเปลี่ยนกิจกรรม 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
- 
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7. ชื่อโครงการ :  โครงการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 ด ำเนินกำรแล้ว 

งบประมาณ  จำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม จ ำนวน  70,000 บำท     
วัตถุประสงค ์
    1. เพ่ือให้ทรำบว่ำกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน บัญชีและพัสดุ ของหน่วยรับตรวจเป็นไปตำม
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบำยที่ก ำหนด 
    2. เพ่ือเสนอแนะแนวทำงปรับปรุงแก้ไขกำรปฏิบัติงำนกำรเงิน บัญชีและพัสดุ ของสถำนศึกษำให้
มีประสิทธิภำพคุ้มค่ำกับงบประมำณท่ีใช้ไป 
    3. เพ่ือติดตำมตรวจสอบกำรใช้จ่ำยเงิน กำรด ำเนินงำน และกำรใช้ทรัพยำกรของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม และสถำนศึกษำในสังกัด ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเกิดประสิทธิผล 
ประหยัดคุ้มค่ำ โปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้   
    4. เพ่ือให้ผู้บริหำรของหน่วยรับตรวจ ทรำบปัญหำกำรปฏิบัติงำนของผู้ใต้บังคับบัญชำ ตลอดจน
ให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทำงปรับปรุงแก้ไข กำรบริหำรงำนและกำรปฏิบัติงำนด้ำนต่ ำง ๆ  เพ่ือกำรตัดสินใจ 
แก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ได้อย่ำงรวดเร็วและทันเหตุกำรณ์ 
การด าเนินงาน 
 1. เสนอโครงกำรฯ เพ่ือขออนุมัติ 
 2. ตรวจสอบสถำนศึกษำในสังกัด จ ำนวน 20 โรงเรียน 
  2.1 ประชุมเครือข่ำยผู้ตรวจสอบภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
มหำสำรคำม เพ่ือวำงแผนกำรตรวจสอบ 
  2.2 จัดท ำแผนปฏิบัติงำน (Engagement Plan) 
  2.3 แจ้งโครงกำร/ปฏิทินกำรตรวจสอบให้โรงเรียนเป้ำหมำยทรำบ เพ่ือจัดเตรียมหลักฐำน 
  2.4 ด ำเนินกำรตรวจสอบโรงเรียนในสังกัด ตำมปฏิทินประจ ำเดือน ประกอบด้วย 
       1) ตรวจสอบกำรเงินกำรบัญชี ของโรงเรียนในสังกัด  (ครอบคลุมประเด็นกำร
ตรวจสอบ 10 ประเด็น) จ ำนวน 15 แห่ง 
      2) ตรวจสอบกำรจัดซื้อ จัดจ้ำงตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
พ.ศ.2560 
      3) ตรวจสอบหลักฐำนกำรจ่ำย 
       4) ตรวจสอบกำรด ำเนินงำน สถำนศึกษำจ ำนวน 5 แห่ง ในประเด็น 
       4.1) เงินรำยได้สถำนศึกษำ 
       4.2) โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบ
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กิจกรรมสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน งบเงินอุดหนุน   
       5) ตรวจสอบกำรใช้จ่ำยค่ำสำธำรณูปโภคของส่วนรำชกำร (ตำมนโยบำยคณะรัฐมนตรี) 
ของสถำนศึกษำ จ ำนวน 35 แห่ง 
  2.5 รำยงำนผลกำรตรวจสอบ 
  1) รำยงำนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม 
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  2) แจ้งผลกำรตรวจสอบให้หน่วยรับตรวจทรำบ เพ่ือด ำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะ               
ให้ถูกต้อง 
  3) สรุปผลรำยงำนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
   3. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
ผลการด าเนินงาน 
 กำรตรวจสอบสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม ในรอบ
ระยะเวลำ 6 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2563 – 31 มีนำคม 2564 ตำมแผนกำรตรวจสอบภำยในได้
ก ำหนดไว้ ในปีงบประมำณ 2564   ได้สุ่มตรวจสอบสถำนศึกษำจ ำนวน  5 แห่ง เป็นโรงเรียนขนำดเล็ก จ ำนวน 
2 แห่ง  โรงเรียนขนำดใหญ่ จ ำนวน 1 แห่ง และโรงเรียนขนำดใหญ่พิเศษ (หน่วยเบิก)  จ ำนวน 2 แห่ง โดยสุ่ม
ตรวจสอบหลักฐำนกำรรับจ่ำยเงินของสถำนศึกษำ ในปีงบประมำณ 2563 - 2564  มีขอบเขตกำรตรวจสอบใน
ประเด็นต่ำงๆ ดังนี้ 
   1. การตรวจสอบการเงินการบัญชีของสถานศึกษา  

    ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีกำรก ำหนดประเด็นในกำรพิจำรณำ
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน บัญชี จ ำนวน 10 ประเด็น โดยก ำหนดค่ำคะแนนในแต่ละประเด็น                
เพ่ือใช้ในกำรพิจำรณำจัดกลุ่มผลกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน กำรบัญชีของโรงเรียน ดังนี้ 

ประเด็นการตรวจสอบ ค่าคะแนน 
1. กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 5 
2. กำรควบคุมเงินคงเหลือ 20 
3. กำรเก็บรักษำเงิน 5 
4. กำรควบคุมกำรรับเงิน 10 
5. กำรควบคุมกำรจ่ำยเงิน 20 

ประเด็นการตรวจสอบ ค่าคะแนน 
6. กำรจัดท ำบัญชี 20 
7. กำรจัดท ำรำยงำนกำรเงิน 5 
8. กำรตรวจสอบรับ – จ่ำยประจ ำวัน 5 
9. กำรควบคุมเงินยืม 5 
10. กำรควบคุมใบเสร็จรับเงิน 5 

รวม 100 
   การจัดล าดับผลการปฏิบัติงาน  

ค่าคะแนนที่ประเมินได้       ระดับผลการปฏิบัติงาน 
85 – 100 4 ดีมำก 

70 – 84.99 3 ดี 
60 – 69.99 2 พอใช้ 
ต่ ำกว่ำ 60 1 ปรับปรุง 

 
  1. จำกกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน บัญชีของโรงเรียนในสังกัด  พบข้อสังเกต

ในกำรปฏิบัติงำนในแต่ละประเด็น สรุปได้ดังนี ้
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        (1) แผนปฏิบัติการประจ าปี 
             (1.1) การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี พบว่ำ โรงเรียนมีกำรจัดท ำแผนปฏิบัติ

กำรประจ ำปียังไม่ถูกต้องครบถ้วน จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ไม่ครอบคลุมแหล่งเงินทุกประเภทที่อยู่ในควำม
รับผิดชอบของโรงเรียน คือเงินบริจำค และเงินรำยได้สถำนศึกษำ  

             (1.2) การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี พบว่ำ มีกำรใช้จ่ำยเงินแต่ละ
โครงกำรและกิจกรรมเป็นไปตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี กรณีมีควำมจ ำเป็นที่ไม่สำมำรถด ำเนินงำนโครงกำรและ
กิจกรรมให้เป็นไปตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีได้ สถำนศึกษำได้รำยงำนปัญหำและอุปสรรคกำรด ำเนินงำนให้
ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำทรำบ 

             (1.3) การติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน พบว่ำ โรงเรียนส่วนใหญ่ยังไม่มี
กำรติดตำมเร่งรัดกำรใช้จ่ำยเงินให้เป็นไปตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ในทุกภำคเรียน และ กำรจัดท ำรำยงำน
ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมที่ก ำหนดในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ยังไม่ครบถ้วนทุกโครงกำร เพ่ือเสนอ
ต่อผู้บริหำรสถำนศึกษำทรำบ 

        (2) การควบคุมเงินคงเหลือ 
             จำกกำรสอบทำนกำรควบคุมเงินคงเหลือของโรงเรียนในสั งกัด พบว่ำ                        

มีบำงโรงเรียนที่มีกำรควบคุมเงินคงเหลือที่รัดกุม เหมำะสม สำมำรถควบคุมเงินที่มีอยู่ในควำมรับผิดชอบได้
ครบถ้วน แต่โรงเรียนส่วนใหญ่มีกำรควบคุมเงินคงเหลือยังไม่ถูกต้อง ไม่รัดกุมดังนี้ 

              1) โรงเรียนส่วนใหญ่ มีกำรจัดท ำรำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวันยังไม่ถูกต้อง 
กล่ำวคือ จัดท ำไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง และไม่เป็นปัจจุบัน แต่หำกมีกำรจัดท ำรำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวัน
เสร็จแล้วจะมีกำรเสนอให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำทรำบ 

              2) โรงเรียนส่วนใหญ่ มีเงินสดคงเหลือตำมรำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวัน ณ วัน
ตรวจตัดยอด ถูกต้องตรงกับยอดคงเหลือยกไปในสมุดเงินสด 

              3) โรงเรียนส่วนใหญ่ มีเงินสดคงเหลือที่ตรวจนับได้ครบถ้วน ถูกต้องตรงกับ
รำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวัน 

              4) โรงเรียนส่วนใหญ่มียอดเงินฝำกธนำคำรคงเหลือตำมสมุดคู่ฝำกธนำคำร และ
ทะเบียนคุมเงินฝำกประเภทกระแสรำยวัน ถูกต้องตรงกับรำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวัน 

              5) โรงเรียนบำงแห่ง ไม่มีกำรบันทึกรำยกำรน ำเงินประกันสัญญำฝำกส ำนักเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำในสมุดคู่ฝำก (ส่วนรำชกำรผู้เบิก) ท ำให้สมุดคู่ฝำก และรำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวันแสดงยอด
คงเหลือไม่ถูกต้องตำมควำมเป็นจริง 

 (3) การเก็บรักษาเงิน 
                           จำกกำรสอบทำนกำรเก็บรักษำเงินของโรงเรียนในสังกัด  พบว ่ำ  โ รง เร ียน                  
ส่วนใหญ่มีกำรเก็บรักษำเงินยังไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ตำมที่ระเบียบก ำหนด โดยผลกำรตรวจสอบกำรเก็บรักษำ
เงินของโรงเรียนสรุปได้ดังนี้ 
                         1) กำรแต่งตั้งกรรมกำรเก็บรักษำเงิน พบว่ำ โรงเรียนทุกแห่งมีกำรจัดท ำค ำสั่ง
แต่งตั้งกรรมกำรเก็บรักษำเงิน  
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                         2) คณะกรรมกำรเก็บรักษำเงิน พบว่ำ มีบำงโรงเรียน ที่คณะกรรมกำรฯ ไม่ได้
ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ระเบียบก ำหนด 
                         3) กำรเก็บรักษำเงินแต่ละประเภท พบว่ำ โรงเรียนส่วนใหญ่ไม่มีกำรจัดเก็บรักษำ
เงินสดในตู้นิรภัย แต่จัดเก็บไว้กับเจ้ำหน้ำที่กำรเงินหรือผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
                4) โรงเรียนส่วนใหญ่ เก็บรักษำเงินรำยได้สถำนศึกษำ เงินอุดหนุนตำมโครงกำร
สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ไม่เกินอ ำนำจกำรเก็บ
รักษำที่กระทรวงกำรคลังอนุมัติ 
                         5) เงินรำยได้แผ่นดิน พบว่ำ  
                   5.1) โรงเรียนส่วนใหญ่ ไม่ได้น ำเงินรำยได้แผ่นดินส่งคลังอย่ำงน้อยเดือนละ 1 
ครั้ง หรือกรณีมีเงินรำยได้แผ่นดินเก็บรักษำเกินกว่ำ 10,000 บำท ไม่น ำส่งคืนคลัง ภำยใน 3 วันท ำกำร 
                   5.2) โรงเรียนส่วนใหญ่ มีกำรน ำดอกเบี้ยเงินฝำกธนำคำรเงินอุดหนุนน ำส่งคืน
คลังเป็นรำยได้แผ่นดิน  
                   5.3) โรงเรียนบำงแห่งมีเงินอุดหนุนเหลือจ่ำยเกินกว่ำ 2 ปีงบประมำณ แต่ยัง
ไม่ได้น ำส่งคืนคลังเป็นรำยได้แผ่นดิน 
                         6) เงินภำษีหัก ณ ที่จ่ำย พบว่ำ โรงเรียนส่วนใหญ่ มีกำรน ำเงินภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 
น ำส่งสรรพำกรในท้องที่ภำยใน 7 วันนับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ำยเงิน แต่ก็มีบำงครั้งที่น ำส่งล่ำช้ำไปบ้ำง 
 

        (4) การควบคุมการรับเงิน 
                           จำกกำรสอบทำนกำรควบคุมกำรรับเงินของโรงเรียนในสังกัด พบว่ำ โรงเรียนส่วน
ใหญ่มีกำรควบคุมกำรรับเงินยังไม่ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นไปตำมที่ระเบียบก ำหนด โดยผลกำรตรวจสอบกำร
ควบคุมกำรรับเงินของโรงเรียน สรุปได้ดังนี้ โรงเรียนส่วนใหญ่ มีค ำสั่งหรือบันทึกมอบหมำยผู้ท ำหน้ำที่รับ – 
จ่ำยเงินเป็นลำยลักษณ์อักษร มีโรงเรียนบำงแห่ง ที่มีกำรออกใบเสร็จรับเงินยังไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน กล่ำวคือ 
กำรออกใบเสร็จรับเงินไม่เรียงล ำดับตำมวันที่ที่รับเงิน มีกำรออกใบเสร็จรับเงินสลับวันที่กันไปมำ และไม่มีกำร
สรุปยอดเงินท่ีรับไว้ด้ำนหลังใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้ำยของแต่ละวัน 

        (5) การควบคุมการจ่ายเงิน 
                        จำกกำรสอบทำนกำรควบคุมกำรจ่ำยเงินของโรงเรียนในสังกัด พบว่ำ โรงเรียน        
ส่วนใหญ่มีกำรควบคุมกำรจ่ำยเงินยังไม่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตำมวัตถุประสงค์และตำมที่ระเบียบก ำหนด 
โดยผลกำรตรวจสอบกำรควบคุมกำรจ่ำยเงินของโรงเรียน สรุปได้ดังนี้ 
                        1) โรงเรียนบำงแห่ง มีกำรจ่ำยเงินไม่ถูกต้องตำมวัตถุประสงค์ ระเบียบ หรือ
แนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนก ำหนด เช่น น ำเงินอุดหนุนรำยหัว
นักเรียนและเงินปัจจัยพ้ืนฐำนนักเรียนยำกจนไปจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำรถรับ - ส่งนักเรียนทุกคนมำโรงเรียน 
ฯลฯ 
                        2) โรงเรียนส่วนใหญ่ กำรจ่ำยเงินทุกรำยกำรได้รับอนุมัติจำกผู้อ ำนวยกำร
สถำนศึกษำและยอดเงินที่จ่ำยตรงกับที่ได้รับอนุมัติ มีหลักฐำนกำรจ่ำยเงินครบถ้วนทุกรำยกำร  
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                                 3) โรงเรียนบำงแห่ง ผู้จ่ำยเงินลงลำยมือชื่อรับรองกำรจ่ำยพร้อมระบุชื่อตัวบรรจง 
และวัน เดือน ปีที่จ่ำยเงินก ำกับไว้ที่หลักฐำนกำรจ่ำยไม่ครบถ้วนทุกรำยกำร 

        (6) การจัดท าบัญชี 
                        จำกกำรสอบทำนกำรจัดท ำบัญชีของโรงเรียนในสังกัด พบว่ำ โรงเรียน                   
ส่วนใหญ่ ที่มีกำรจัดท ำบัญชีไม่ครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน โดยผลกำรตรวจสอบกำรจัดท ำบัญชีของโรงเรียน 
สรุปได้ดังนี้ 
                        1) โรงเรียนบำงแห่ง มีกำรจัดท ำสมุดเงินสด แต่ไม่ถูกต้องและไม่เป็นปัจจุบัน ท ำให้
ไม่สำมำรถควบคุมเงินที่มีอยู่ในควำมรับผิดชอบได้ 
                        2) โรงเรียนส่วนใหญ่ มีกำรจัดท ำทะเบียนคุมเงินนอกงบประมำณ แต่จัดท ำยังไม่
ครบถ้วนถูกต้อง ท ำให้ไม่ได้บันทึกแยกตำมประเภทของเงินที่ได้รับ และท ำให้ไม่สำมำรถควบคุมเงินแต่ละ
ประเภทได้ 
                        3) โรงเรียนส่วนใหญ่ ไม่ได้จัดท ำทะเบียนคุมกำรรับและน ำส่งเงินรำยได้แผ่นดิน 
หรือมีกำรจัดท ำแต่ไม่ครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน  
                        4) โรงเรียนส่วนใหญ่ มีกำรจัดท ำทะเบียนคุมเอกสำรแทนตัวเงิน/ทะเบียนคุม
ลูกหนี้รำยตัว แต่ไม่ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 

              5) โรงเรียนส่วนใหญ่ ไม่ได้จัดท ำทะเบียนเงินฝำกธนำคำรประเภทกระแสรำยวัน 
เพ่ือควบคุมเงินฝำกธนำคำรครบทุกบัญชี  

        (7) การจัดท ารายงานการเงิน 
                        จำกกำรสอบทำนกำรจัดท ำรำยงำนกำรเงินของโรงเรียนในสังกัด พบว่ำ มีโรงเรียน                   
บำงแห่ง ที่มีกำรจัดท ำรำยงำนกำรเงินครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตำมแนวทำงที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนก ำหนด  แต่โรงเรียนส่วนใหญ่ มีกำรจัดท ำรำยงำนกำรเงินที่ยังไม่เป็นไปตำมแนวทำงที่
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด โดยผลกำรตรวจสอบกำรจัดท ำรำยงำนกำรเงินของโรงเรียน                     
สรุปได้ดังนี้ 
                  1) โรงเรียนส่วนใหญ่ ยังไม่มีกำรจัดท ำงบกระทบยอดเงินฝำกธนำคำรประเภท
กระแสรำยวัน และรำยงำนประเภทเงินคงเหลือ  
                        2) โรงเรียนส่วนใหญ่ ไม่มีกำรจัดส่งรำยงำนประจ ำเดือนให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ประกอบด้วย ส ำเนำรำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวัน ณ วันสิ้นเดือน รำยงำนประเภทเงินคงเหลือ และ
รำยงำนงบกระทบยอดเงินฝำกธนำคำร  

              3) โรงเรียนส่วนใหญ่ ไม่มีกำรจัดท ำรำยงำนกำรรับ - จ่ำยเงินรำยได้สถำนศึกษำตำม
แบบที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด และไม่เสนอคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน            

        (8) การตรวจสอบรับ – จ่ายประจ าวัน 
                        จำกกำรสอบทำนกำรรับ – จ่ำยประจ ำวันของโรงเรียนในสังกัด พบว่ำ                        
โรงเรียนส่วนใหญ่ มีกำรตรวจสอบรับ – จ่ำยประจ ำวันเป็นไปตำมที่ระเบียบก ำหนด  และมีโรงเรียนบำงแห่ง          
ที่ไม่จัดให้มีกำรตรวจสอบรับ - จ่ำยประจ ำวัน โดยผลกำรตรวจสอบกำรรับ – จ่ำยประจ ำวันของโรงเรียน สรุป
ได้ดังนี ้
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                        1) โรงเรียนส่วนใหญ่ มีกำรแต่งตั้งหรือมอบหมำยให้มีผู้ท ำหน้ำที่ตรวจสอบกำรรับ 
– จ่ำยประจ ำวันตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินจำกคลัง กำรรับเงิน กำรจ่ำยเงิน กำรเก็บ
รักษำเงินและกำรน ำเงินส่งคลัง  พ.ศ. 2562 ก ำหนด 
                        2) โรงเรียนบำงแห่ง ผู้ได้รับกำรแต่งตั้งหรือมอบหมำยให้ท ำหน้ำที่ตรวจสอบรับ – 
จ่ำยประจ ำวันไม่ได้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

        (9) การควบคุมลูกหนี้เงินยืม 
                        จำกกำรสอบทำนกำรควบคุมลูกหนี้เงินยืมของโรงเรียนในสังกัด พบว่ำ โรงเรียน                   
บำงแห่ง มีกำรควบคุมลูกหนี้เงินยืมรัดกุม เหมำะสม เป็นไปตำมที่ระเบียบก ำหนด  และโรงเรียนส่วนใหญ่ มี
กำรควบคุมลูกหนี้เงินยืมยังไม่รัดกุมเพียงพอ โดยผลกำรตรวจสอบกำรควบคุมลูกหนี้เงินยืมของโรงเรียน สรุปได้
ดังนี้ 
                        1) โรงเรียนบำงแห่ง มีกำรจัดท ำสัญญำกำรยืมเงิน แต่บันทึกกำรยืมเงินในทะเบียน
คุมเอกสำรแทนตัวเงิน หรือจัดเก็บสัญญำกำรยืมเงินไม่ครบถ้วนถูกต้อง 
                        2) โรงเรียนส่วนใหญ่ ที่สัญญำกำรยืมเงิน ไม่ระบุวันที่ส่งใช้คืนเงินยืม และไม่บันทึก
ข้อมูลกำรส่งใช้คืนเงินยืมในสัญญำยืม 
                        3) โรงเรียนบำงแห่ง มีลูกหนี้เงินยืมค้ำงนำนเกินระยะเวลำตำมที่ระเบียบก ำหนด 
มีกำรให้ยืมเงินครั้งใหม่ โดยที่ยังไม่มีกำรส่งใช้คืนเงินยืมรำยเดิมให้เสร็จสิ้นก่อน และยังไม่ได้ติดตำมเร่งรัดกำร
ส่งใช้คืนเงินยืมในรำยที่ถึงก ำหนดให้เสร็จสิ้น 

        (10) การควบคุมใบเสร็จรับเงิน 
                          จำกกำรสอบทำนกำรควบคุมใบเสร็จรับเงินของโรงเรียนในสังกัด พบว่ำ                      
โรงเรียนส่วนใหญ่ มีกำรควบคุมใบเสร็จรับเงินไม่ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตำมที่ระเบียบก ำหนด โดยผลกำรตรวจสอบ
กำรควบคุมใบเสร็จรับเงินของโรงเรียน สรุปได้ดังนี้ 
                            1) โรงเรียนส่วนใหญ่ มีกำรจัดท ำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน แต่กำรบันทึกรำยกำรใน
ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินยังไม่ถูกต้องครบถ้วน 
                          2) โรงเรียนส่วนใหญ่ มีกำรรับช ำระเงินและออกใบเสร็จรับเงินครบถ้วนทุก
รำยกำร  
                          3) โรงเรียนส่วนใหญ่ ไม่มีกำรใช้ใบเสร็จรับเงินข้ำมปีงบประมำณ  
                          4) โรงเรียนส่วนใหญ่ ที่ใบเสร็จรับเงินคงเหลือของปีงบประมำณก่อน โรงเรียนมีกำร
ประทับตรำเลิกใช้ ปรุ หรือเจำะรูใบเสร็จรับเงินฉบับที่เหลือที่ติดอยู่กับเล่มใบเสร็จรับเงิน 

               5) โรงเรียนส่วนใหญ่  ที่สิ้นปีงบประมำณไม่มีกำรจัดท ำรำยงำนกำรใช้
ใบเสร็จรับเงินเสนอผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนทรำบ หรือจัดท ำแต่ไม่ครบถ้วน         
 2. ผลกำรประเมินกำรปฏิบัติ ง ำนด้ำนกำรเงิน กำรบัญชีของสถำนศึกษำในสังกัด                    
สรุปได้ดังนี้ 

            2.1 โรงเรียน จ ำนวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 33.33 ที่มีผลกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน                       
กำรบัญชีอยู่ในระดับดีมำก ได้ค่ำคะแนน 86 คะแนน โดยพบว่ำ เป็นโรงเรียนที่ มีผลกำรปฏิบัติงำนถูกต้องใน
ประเด็นกำรควบคุมเงินคงเหลือ  กำรรำยงำนกำรเงิน กำรตรวจสอบรับ-จ่ำยประจ ำวัน  และกำรควบคุมเงินยืม 
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แต่ยังคงมีกำรด ำเนินกำรไม่ถูกต้องในบำงประเด็น ได้แก่ กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  กำรเก็บรักษำเงิน 
กำรควบคุมกำรรับเงิน กำรควบคุมกำรจ่ำยเงิน กำรจัดท ำบัญชี และกำรควบคุมใบเสร็จรับเงิน  ซึ่งได้แนะน ำให้
โรงเรียนปฏิบัติให้ถูกต้องแล้ว   

           2.2 โรงเรียน จ ำนวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 33.33 ที่มีผลกำรปฏิบัติงำนอยู่ใน                       
ระดับดี ได้ค่ำคะแนน 71.50 คะแนน โดยพบว่ำ เป็นโรงเรียนที่มีผลกำรปฏิบัติงำนถูกต้องในประเด็นกำร
ควบคุมกำรรับเงิน  และกำรจัดท ำบัญชี  และยังมีกำรด ำเนินกำรไม่ถูกต้องในประเด็น กำรจัดท ำแผนปฏิบัติ
กำรประจ ำปี กำรควบคุมเงินคงเหลือ  กำรเก็บรักษำเงิน  กำรควบคุมกำรจ่ำยเงิน  กำรรำยงำนกำรเงิน  กำร
ควบคุมเงินยืม และกำรควบคุมใบเสร็จรับเงิน   

           2.3 โรงเรียน จ ำนวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 33.33 ที่มีผลกำรปฏิบัติงำนอยู่ใน                        
ระดับพอใช้ ได้ค่ำคะแนน 60.5 คะแนน โดยพบว่ำ เป็นโรงเรียนที่มีผลกำรปฏิบัติงำนถูกต้องในประเด็น      
กำรควบคุมเงินยืม ส่วนประเด็นอ่ืนๆ ยังมีกำรด ำเนินกำรยังไม่ถูกต้องครบถ้วน 

         ส ำหรับผลกำรปฏิบัติกำรเงิน กำรบัญชีที่ยังไม่รัดกุมเพียงพอ โดยประเด็นข้อสังเกต
เรียงล ำดับจำกมำกไปหำน้อย สรุปได้ดังนี้ 
          1) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ด ำเนินกำรไม่ครบถ้วนตำมแนวทำงท่ีก ำหนด                                    
           2) กำรเก็บรักษำเงินไม่เป็นไปตำมที่ระเบียบก ำหนด  จ ำนวน             
           3) กำรควบคุมกำรจำ่ยเงินไม่ถูกต้องตำมระเบียบที่ก ำหนด  
           4) จัดท ำบัญชีหรือทะเบียนคุมไม่ครบถ้วนถูกต้อง และไม่เป็นปัจจุบัน  
  5) กำรควบคุมใบเสร็จรับเงิน ไม่ถูกต้องครบถ้วน ตำมที่ระเบียบก ำหนด  
          6) จัดท ำรำยงำนกำรเงินไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง และไม่จัดส่งรำยงำนให้ส ำนักงำน                  
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ    
          7) กำรควบคุมเงินคงเหลือไม่ถูกต้องครบถ้วน ตำมที่ระเบียบก ำหนด  
          8) กำรควบคุมกำรรับเงินไม่ถูกต้องครบถ้วนตำมที่ระเบียบก ำหนด  
          9) ไม่จัดให้มีกำรตรวจสอบรับ - จ่ำยประจ ำวัน  
          10) กำรควบคุมเงินยืมไม่รัดกุม ไม่ถูกต้องตำมที่ระเบียบก ำหนด  

2. งานตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านบัญชี การเงินของโรงเรียนหน่วยเบิกในสังกัด                    
    ผลการด าเนินการ  สิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2564 ได้ด ำเนินกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน

ด้ำนบัญชี กำรเงินของโรงเรียนหน่วยเบิก ผลกำรตรวจสอบสรุปได้ดังนี้ 
         1) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
           มีกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี เป็นไปตำมระเบียบและขั้นตอนของ
กำรจัดท ำ แต่ในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีมีกำรระบุแหล่งของเงินที่เบิกจ่ำยยังไม่ชัดเจน โดยเฉพำะกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรไม่ได้ระบุว่ำให้เบิกจ่ำยจำกแหล่งเงินงบประมำณใด ซึ่งโรงเรียนจะต้องก ำหนดไว้ให้ชัดเจน
ถึงแหล่งของเงินที่จะต้องเบิกจ่ำย เพ่ือให้สำมำรถเบิกจ่ำยได้โดยไม่ผิดวัตถุประสงค์ของเงินแต่ละประเภท 
       2) ระบบควบคุมกำรปฏิบัติงำนในระบบ GFMIS Web Online   
   2.1) กำรมอบหมำยงำน  ณ วันที่เข้ำท ำกำรสอบทำน ระหว่ำงวันที่ 8 – 9 ธันวำคม 
2563  โรงเรียนมีเอกสำรหลักฐำนให้สอบทำนยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ในประเด็นต่ำงๆ ที่ก ำหนดไว้ เนื่องจำก
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบจัดเก็บเอกสำรหลักฐำนไม่เป็นระบบ มีกำรจัดเก็บเอกสำรแยกชุดกันระหว่ำงหลักฐำนขอ
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เบิก บันทึกขออนุมัติจ่ำยเงิน หลักฐำนกำรจ่ำย  หน้ำฎีกำเบิกเงิน เอกสำรไม่ได้จัดเก็บไว้ในชุดเดียวกัน ท ำให้ไม่
สะดวกในกำรค้นหำเอกสำร และกำรเรียกเอกสำรมำตรวจในแต่ละรำยกำรได้ข้อมูลล่ำช้ำ  
    จำกกำรตรวจสอบค ำสั่งมอบหมำยงำนในหน้ำที่รับผิดชอบด้ำนงบประมำณของ
โรงเรียน ปรำกฏว่ำมีค ำสั่งมอบหมำยงำนเป็นลำยลักษณ์อักษร ในกำรปฏิบัติจริงผู้ที่รับผิดชอบในกำร
ปฏิบัติงำนกำรเงิน และงำนบัญชี เป็นบุคคลคนเดียวกัน ซึ่งไม่เป็นไปตำมหลักกำรควบคุมภำยในที่ดี ท ำให้เกิด
ควำมเสี่ยงต่อกำรปฏิบัติงำน ส่งผลท ำให้มีกำรจัดเก็บเอกสำรหลักฐำนไม่เป็นระบบ และกำรบันทึกบัญชีไม่เป็น
ปัจจุบัน 
   2.2 ) กำรควบคุมกำรเข้ำปฏิบัติงำนในระบบ GFMIS Web Online  ในค ำสั่งผู้ถือ
ครอง Token Key ไม่ตรงกับค ำสั่งกำรปฏิบัติงำน และยังไม่เป็นปัจจุบัน 
   2.3)  กำรตรวจสอบกำรรับ-จ่ำยประจ ำวัน มีค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบกำร
รับ-จ่ำยเงินประจ ำวันโรงเรียน แต่ไม่มีกำรปฏิบัติจริง 
      3) กำรควบคุมเงินสด เงินฝำกธนำคำร เงินฝำกคลัง และลูกหนี้เงินยืม 
   3.1) กำรควบคุมเงินสด   
                 3.1.1) จำกกำรตรวจนับเงินสดในมือ ณ วันเข้ำตรวจสอบ เงินสดในมือ กับ เงิน
สดคงเหลือในรำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวัน และเงินสดคงเหลือตำมงบทดลองในระบบ GFMIS ไม่ตรงกัน 
จ ำนวนเงินสดที่ตรวจนับได้มีกำรถือเงินสดไว้ในมือเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน ไม่ได้น ำเก็บไว้ในตู้นิรภัย และพบว่ำบุคคล
ที่ถือกุญแจตู้นิรภัย และรหัสเปิดตู้นิรภัยอยู่กับบุคคลคนเดียว คือ หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน  ซึ่งเป็นกำรปฏิบัติ
ไม่เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกเงินจำกคลัง กำรรับเงิน กำรจ่ำยเงิน กำรเก็บรักษำเงิน 
และกำรน ำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 ในหมวด 7กำรเก็บรักษำเงินของส่วนรำชกำร 
              3.1.2) กำรจัดท ำรำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวัน ไม่ได้จัดท ำเป็นปัจจุบัน และไม่
สำมำรถระบุรำยละเอียดเงินคงเหลือได้  กรรมกำรตรวจนับเงินคงเหลือประจ ำวันไม่ลงนำม และหัวหน้ำส่วน
รำชกำรไม่ลงนำมรับรอง เจ้ำหน้ำที่กำรเงินผู้ปฏิบัติกับกรรมกำรตรวจนับเป็นบุคคลคนเดียวกัน 
              3.1.3) ทุกสิ้นวันและทุกสิ้นเดือน ไม่มีกำรเรียกรำยงำนเงินสดคงหลือประจ ำวัน
จำกระบบ GFMIS มำเพ่ือตรวจสอบกับรำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวันและยอดคงเหลือในสมุดเงินสด 
(Manual)  ท ำให้ไม่ทรำบผลต่ำง และไม่ได้จัดท ำรำยงำนกระทบยอดให้ตรงกับรำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวัน 
(Manual) 
          3.1.4) ใบเสร็จรับเงิน ไม่ได้จัดท ำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน, มีกำรจัดท ำรำยงำน
กำรใช้ใบเสร็จรับเงิน แต่มีรำยละเอียดไม่ครบถ้วน,  มีกำรใช้ใบเสร็จรับเงินข้ำมปีงบประมำณ, ใบเสร็จรับเงินลง
วันที่สลับ ไปมำไม่เรียงล ำดับตำมวันที่เกิดเหตุกำรณ์, เมื่อสิ้นปีงบประมำณ กรณีที่มีใบเสร็จรับเงินคงเหลืออยู่
ในเล่ม ไม่ได้ท ำกำรเจำะหรือปรุใบเสร็จรับเงินฉบับที่ยังใช้ไม่หมด  ซึ่งเป็นกำรปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตำมระเบียบ
กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกเงินจำกคลัง กำรรับเงิน กำรจ่ำยเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรน ำเงินส่งคลัง 
พ.ศ. 2562 ในหมวด 6 กำรรับเงินของส่วนรำชกำร ส่วนที่ 1 ใบเสร็จรับเงิน 
   3.2) กำรควบคุมเงินฝำกธนำคำร   
              พบว่ำ โรงเรียนไม่ได้จัดท ำงบกระทบยอดเงินฝำกธนำคำร ณ วันสิ้นเดือน ท ำให้
ไม่สำมำรถควบคุมเงินฝำกธนำคำรได้ว่ำเงินฝำกธนำคำรคงเหลือในแต่ละบัญชีประกอบไปด้วยเงินอะไรบ้ำง 
นอกจำกนี้ยังไม่ได้จัดท ำทะเบียนคุมเงินแต่ละประเภทไว้ ท ำให้ไม่สำมำรถทรำบได้ว่ำเงินที่มีอยู่ในบัญชีเงินฝำก
ธนำคำรเป็นเงินคงเหลือของเงินประเภทใด จ ำนวนเท่ำใด 
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   3.3) กำรควบคุมเงินฝำกคลัง   
                พบว่ำ โรงเรียนไม่ได้จัดท ำทะเบียนคุมเงินฝำกคลัง และในทุกสิ้นเดือนไม่ได้ท ำ
กำรกระทบยอดเงินฝำกคลังคงเหลือตำมทะเบียนคุมเงินนอกงบประมำณกับรำยงำนแสดงกำรเคลื่อนไหว เงิน
ฝำกกระทรวงกำรคลัง ท ำให้ไม่ทรำบว่ำเกิดผลต่ำง และไม่สำมำรถหำรำยละเอียดของผลต่ำงได้  
   3.4) กำรควบคุมลูกหนี้เงินยืม 
          3.4.1) จำกกำรสอบทำน พบว่ำ ไม่มีลูกหนี้เงินยืมในงบประมำณ มีแต่ลูกหนี้เงิน
ยืมนอกงบประมำณ ณ วันสอบทำนมีบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมำณตำมงบทดลองในระบบ GFMIS  
จ ำนวน 530,290.- บำท แต่โรงเรียนยังไม่สำมำรถหำรำยละเอียดได้  
          3.4.2) มีลูกหนี้เงินยืมค้ำงนำนเกินระยะเวลำที่ระเบียบก ำหนด และมีกำรยืมเงิน
ซ้ ำในบำงรำยที่ยังไม่ได้ส่งใช้คืนเงินยืม เนื่องจำกโรงเรียนฯ จัดท ำทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมแต่กำรบันทึก
รำยกำรไม่เป็นปัจจุบันและไม่ได้ระบุวันครบก ำหนดส่งใช้เงินยืม นอกจำกนี้เมื่อมีกำรส่งเอกสำรชดใช้เงินยืม 
ไม่ได้ออกใบรับใบส ำคัญให้กับลูกหนี้เงินยืม และไม่ได้ออกใบเสร็จรับเงินให้ทันทีในบำงรำยกำรที่มีกำรชดใช้คืน
เป็นเงินสด และไม่มีกำรสลักหลังในสัญญำยืมเมื่อได้รับชดใช้คืนเงินยืมแล้ว ท ำให้ไม่สำมำรถควบคุมลูกหนี้เงิน
ยืมได้  
          3.4.3) ไม่มีกำรจัดท ำรำยละเอียดลูกหนี้ เงินยืมคงค้ำง ณ วันสิ้นเดือน 
เปรียบเทียบกับยอดคงค้ำงของบัญชีลูกหนี้เงินยืมในระบบ GFMIS เพ่ือเสนอผู้บริหำรโรงเรียนทรำบ 
 4) กำรควบคุมกำรเบิกจ่ำยเงิน 
  4.1) เงินงบประมำณ 
          1) กำรควบคุมเงินงบประมำณ  ไม่ได้จัดท ำทะเบียนคุมเงินประจ ำงวดส่วนจังหวัด
เพ่ือควบคุมกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ ท ำให้ไม่มีกำรสอบทำนยอดเงินงบประมำณคงเหลือตำมทะเบียนคุมเงิน
ประจ ำงวดส่วนจังหวัด เปรียบเทียบกับยอดคงเหลือตำมรำยงำนแสดงยอดงบประมำณ 
          3) กำรควบคุมกำรวำงเบิกเงินงบประมำณ ไม่ได้จัดท ำทะเบียนคุมกำรเบิกจ่ำยเงิน 
ไม่ได้จัดท ำทะเบียนคุมฎีกำเบิกเงิน ทั้งกำรเบิกจ่ำยผ่ำนส่วนรำชกำร และกำรเบิกจ่ำยตรงผู้ขำย ท ำให้ไม่ทรำบ
รำยละเอียดของเงินแต่ละฎีกำท่ีวำงเบิกในระบบ GFMIS 
          4) กำรเบิกเงินงบประมำณ รำยกำรค่ำเช่ำบ้ำนปีงบประมำณ 2563 โรงเรียน
ด ำเนินกำรโดยวำงฎีกำเบิกเงินออกมำทั้งจ ำนวน มำพักไว้ในบัญชีเงินอุดหนุนของโรงเรียนและจ่ำยให้กับผู้มี
สิทธิ์เป็นรำยเดือน ซึ่งเป็นกำรด ำเนินกำรที่ไม่เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกเงินจำกคลัง 
กำรรับเงิน กำรจ่ำยเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรน ำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 ข้อ 22 และ ข้อ 23 
         5) กำรควบคุมกำรจ่ำยเงิน  
   - มีกำรจัดท ำทะเบียนคุมกำรสั่งจ่ำยเช็ค แต่ส่วนใหญ่ไม่ปรำกฏลำยมือชื่อผู้รับเช็คใน
ทะเบียนคุมกำรสั่งจ่ำยเช็คและที่ด้ำนหลังต้นขั้วเช็ค ทะเบียนคุมเช็คบำงรำยกำร ผู้มีอ ำนำจกำรสั่งจ่ำยไม่ได้ลง
นำมตำมเง่ือนไขกำรสั่งจ่ำย  
   - กำรจ่ำยเงินค่ำเช่ำบ้ำน จ่ำยเป็นเช็ค พบว่ำ กำรเขียนเช็คไม่มีกำรขีดคร่อม ต้นขั้วเช็ค
ด้ำนหลังไม่มีลำยมือชื่อผู้รับเช็ค ไม่ระบุวัน เดือน ปี ในกำรรับเช็ค   
   - กรณีกำรจ่ำยตรงให้เจ้ำหนี้/ผู้มีสิทธิ์ ไม่มีกำรเรียกใบเสร็จรับเงินมำเก็บไว้เป็น
หลักฐำนเพื่อใช้ในกำรตรวจสอบ  
  - โรงเรียนฯ ยังไม่ ได้ด ำเนินกำรจ่ำยเงินผ่ำนระบบ KTB Corporate Online ตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด 
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  4.2) เงินอุดหนุน 
          1) โรงเรียน ไม่ได้จัดท ำทะเบียนคุมเงินอุดหนุนแยกแต่ละประเภทรำยกำรไว้ มีเพียง
ทะเบียนคุมยอดรวมทั้งหมดไว้ ท ำให้ไม่สำมำรถแสดงรำยละเอียดเงินคงเหลือของเงินอุดหนุนแต่ละประเภทได้ 
ส่งผลให้ยอดคงเหลือตำมทะเบียนคุมเงินนอกงบประมำณประเภทเงินอุดหนุน ไม่ตรงกับรำยงำนเงินคงหลือ
ประจ ำวันและสมุดคู่ฝำกธนำคำร และรำยงำนธนำคำร (Bank Statement) 
               2) ตรวจพบว่ำ มีกำรถอนเงินปัจจัยพ้ืนฐำนนักเรียนยำกจนออกมำจ่ำยให้กับนักเรียน
และมีกำรจ่ำยไม่หมด แต่ยังไม่พบหลักฐำนกำรน ำเงินฝำกเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำร หรือหลักฐำนกำรน ำเงิน
ส่งคืนคลัง   
               3) เงินอุดหนุนค่ำอุปกรณ์กำรเรียน จำกกำรตรวจสอบเอกสำรหลักฐำน พบว่ำ        
มีเงินอุดหนุนค่ำอุปกรณ์กำรเรียนคงเหลือและยังไม่ได้น ำส่งคืนคลังเป็นเงินรำยได้แผ่นดิน 
           4) เงินอุดหนุนค่ำเครื่องแบบนักเรียน จำกกำรตรวจสอบเอกสำรหลักฐำน พบว่ำ    
มีเงินอุดหนุนค่ำเครื่องแบบนักเรียนคงเหลือและยังไม่ได้น ำส่งคืนคลังเป็นเงินรำยได้แผ่นดิน 
 
          5) เงินอุดหนุนค่ำหนังสือเรียน เนื่องจำกในวันที่เข้ำท ำกำรตรวจสอบ เอกสำร
หลักฐำนกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำหนังสือเรียน ยังมีไม่ครบถ้วนและมีข้อมูลไม่เพียงพอที่จะสำมำรถออกรำยงำนผล
กำรตรวจสอบได้ ในเบื้องต้นพบว่ำมีกำรจ่ำยเงินค่ำหนังสือเรียนเกินจ ำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร จ ำนวนเงิน 
70,988.- บำท (เจ็ดหมื่นเก้ำร้อยแปดสิบแปดบำทถ้วน) จึงให้โรงเรียน ด ำเนินกำรหำเอกสำรกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำ
หนังสือเรียนในแต่ละครั้งที่มีกำรจัดซื้อจำกงบประมำณเงินอุดหนุนค่ำหนังสือเรียนที่ได้รับจัดสรร และน ำ
เอกสำรกำรด ำเนินงำนในแต่ละครั้งมำรวมเก็บไว้ในชุดเดียวกัน และท ำกำรตรวจสอบว่ำในกำรจัดซื้อหนังสือได้
ด ำเนินกำรถูกต้องตำมระเบียบหรือไม่อย่ำงไร มีกำรจัดซื้อหนังสือเกินจ ำนวนเงินที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ
หรือไม่ อย่ำงไร 
         6) เงินอุดหนุนค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้ เรียน  เนื่องจำกในวันที่เข้ำท ำกำร
ตรวจสอบ เอกสำรหลักฐำนกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน ยังมีไม่ครบถ้วนและมีข้อมูลไม่
เพียงพอที่จะสำมำรถออกรำยงำนผลกำรตรวจสอบได้ จึงได้แจ้งให้โรงเรียน ด ำเนินกำรจัดท ำทะเบียนคุมเงิน
อุดหนุนแยกประเภทแต่ละรำยกำรไว้ รวมถึงกำรจัดท ำทะเบียนคุมเงินอุดหนุนค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพ
ผู้เรียนด้วย พร้อมทั้งบันทึกกำรรับ-จ่ำย เพ่ือจะได้ทรำบว่ำปัจจุบันมีเงินคงเหลืออยู่เท่ำใด จะได้น ำมำใช้จ่ำยให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนต่อไป และหำกมีเงินคงเหลือที่เกินระยะเวลำกำรใช้จ่ำยเงินให้น ำส่งคืนเป็นเงิน
รำยได้แผ่นดินต่อไป 
         7) เงินอุดหนุนค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน (เงินอุดหนุนรำยหัว) เนื่องจำกในวันที่เข้ำท ำ
กำรตรวจสอบ เอกสำรหลักฐำนกำรเบิกจ่ำยเงินอุดหนุนค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน (เงินอุดหนุนรำยหัว) ยังมีไม่
ครบถ้วนและมีข้อมูลไม่เพียงพอที่จะสำมำรถออกรำยงำนผลกำรตรวจสอบได้ จึงได้แจ้งให้โรงเรียน ด ำเนินกำร
จัดท ำทะเบียนคุมเงินอุดหนุนแยกประเภทแต่ละรำยกำรไว้ รวมถึงกำรจัดท ำทะเบียนคุมเงินอุดหนุนค่ำ
กิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียนด้วย พร้อมทั้งบันทึกกำรรับ-จ่ำย เพ่ือจะได้ทรำบว่ำปัจจุบันมีเงินคงเหลืออยู่
เท่ำใด จะได้น ำมำใช้จ่ำยให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนต่อไป และหำกมีเงินคงเหลือที่เกินระยะเวลำกำรใช้
จำ่ยเงินให้น ำส่งคืนเป็นเงินรำยได้แผ่นดินต่อไป 
 5) กำรจัดท ำรำยงำนกำรเงินและกำรจัดส่งให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
  โรงเรียนมีกำรจัดท ำรำยงำนกำรเงินส่งให้กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
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  1) รำยงำนประจ ำเดือนทุกสิ้นเดือน มีกำรจัดท ำรำยงำนงบทดลองรำยเดือน-หน่วยเบิกจ่ำย 
จำกระบบ GFMIS Web Online โดยจัดส่งให้ สตง. ภำยในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป แต่ไม่ได้จัดส่งให้ สพฐ. 
  2) ไม่ได้ท ำงบกระทบยอดเงินฝำกธนำคำร เพ่ือเปรียบเทียบจ ำนวนเงินคงเหลือในรำยงำน
ธนำคำร (Bank Statement) /สมุดคู่ฝำกธนำคำร ให้ตรงกับจ ำนวนเงินคงเหลือในบัญชีแยกประเภทเงินฝำก
ธนำคำรในระบบ GFMIS Web Online พร้อมรำยละเอียดประกอบ เพ่ือเสนอผู้บริหำรโรงเรียนทรำบ 
 6) กำรปฏิบัติตำมเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้ำนบัญชีภำครัฐตำมเกณฑ์กำรประเมินที่
กรมบัญชีกลำงก ำหนด  ในเรื่องควำมถูกต้อง (Accuracy)  ควำมโปร่งใส (Transparency)  และเรื่องควำม
รับผิดชอบ (Accountability)   
  จำกกำรสอบทำน พบว่ำ โรงเรียนยังไม่สำมำรถปฏิบัติงำนด้ำนบัญชีกำรเงิน ให้เป็นไปตำม
เกณฑ์กำรประเมินผลด้ำนบัญชี กำรเงินที่กรมบัญชีกลำงก ำหนดได้ทุกเรื่อง มีเพียงเรื่องควำมรับผิดชอบจัดส่ง
งบทดลองรำยเดือนให้ สตง. แต่ไม่ได้จัดส่งให้ สพฐ.  

3. การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนในสังกัด   
    ผลการด าเนินการ  สิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2564 ได้ด ำเนินกำรตรวจสอบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง

ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงกำรคลัง 
ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ของโรงเรียนในสังกัด โดยสุ่มตรวจสอบเป็น
บำงรำยกำร ผลกำรตรวจสอบสรุปได้ดังนี้  

   1. กำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธีเฉพำะเจำะจง   
      1.1 กำรด ำเนินกำรถูกต้องตำมท่ีระเบียบก ำหนด พบว่ำ  
           โรงเรียนส่วนใหญ่  มีกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเป็นไปตำมที่ระเบียบก ำหนด      

แต่ก็ยังมีประเด็นที่กำรด ำเนินกำรยังไม่ถูกต้องในบำงส่วน กล่ำวคือ 
  1) ใม่มีกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – GP) ในบำง

รำยกำร 
  2) ไม่ติดอำกรแสตมป์ในใบสั่งจ้ำง บำงรำยกำร  
  3) กำรจัดซื้อจัดจ้ำง เอกสำรใบสั่งซื้อสั่งจ้ำงบำงรำยกำรไม่ลงลำยมือชื่อผู้ขำย/   

ผู้รับจ้ำง 
  4) ใบสั่งซื้อสั่งจ้ำงบำงรำยกำรไม่มีลำยมือชื่อของคณะกรรมกำรต่ำงๆ   
  5) น ำใบแจ้งหนี้ค่ำอินเตอร์เน็ต มำด ำเนินกำรจัดจ้ำงตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง 

ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 
  6) ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำอำหำรกลำงวัน ค่ำวิทยำกร 

และค่ำลงทะเบียน ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 
2560 

  7) กำรด ำเนินกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง มีกำรยืมเงินออกมำด ำเนินกำร 
      1.2 หลักฐำนประกอบกำรเบิกจ่ำยเงินถูกต้องตำมท่ีระเบียบก ำหนด พบว่ำ  
           โรงเรียนส่วนใหญ่ มีหลักฐำนประกอบกำรเบิกจ่ำยเงินถูกต้อง เป็นไปตำมที่ระเบียบ

ก ำหนด กล่ำวคือ มีหลักฐำนกำรส่งมอบพัสดุ/งำนจ้ำงจำกผู้ขำย/ผู้รับจ้ำง มีหลักฐำนกำรตรวจรับพัสดุ/งำนจ้ำง
ของคณะกรรมกำรตรวจรับ มีหลักฐำนบันทึกขออนุมัติจ่ำยเงินให้แก่ผู้ขำยผู้รับจ้ำง                 
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   2. กำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)     
      พบว่ำมีโรงเรียนบำงแห่ง ที่กำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเป็นไปตำมที่ระเบียบก ำหนด 

กล่ำวคือ มีกำรจัดท ำแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง มีกำรจัดท ำร่ำงขอบเขตงำนจ้ำง (TOR) มีกำรจัดท ำรำยงำนขอซื้อ
ขอจ้ำง มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ/งำนจ้ำง มีกำรจัดท ำสัญญำซื้อ/จ้ำงถูกต้องตำมรูปแบบที่
ก ำหนด มีกำรก ำหนดวันครบก ำหนดส่งมอบพัสดุ/งำนจ้ำงในสัญญำหรือใบสั่งซื้อสั่งจ้ำงชัดเจน กำรก ำหนด
อัตรำค่ำปรับกรณีผิดสัญญำถูกต้องตำมที่ระเบียบก ำหนด  และโรงเรียนส่วนใหญ่ ณ วันสุ่มตรวจไม่พบรำยกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)  ส ำหรับหลักฐำนประกอบกำรเบิกจ่ำยเงิน มี
หลักฐำนประกอบกำรเบิกจ่ำยเงินจำกกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e – 
bidding) ถูกต้องเป็นไปตำมที่ระเบียบก ำหนด  
  4. การตรวจสอบหลักฐานการจ่ายของสถานศึกษาในสังกัด  
      ผลการด าเนินการ  สิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2564  ได้ด ำเนินกำรตรวจสอบ โดยสุ่ม
ตรวจสอบหลักฐำนกำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุนตำมโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับ
อนุบำลจนจบกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนของโรงเรียนในสังกัด ผลกำรตรวจสอบสรุปได้ดังนี้ 
               1. เงินอุดหนุนรำยหัว 
                            โรงเรียนส่วนใหญ่ มีหลักฐำนประกอบกำรเบิกจ่ำยเงินครบถ้วน และหลัก ฐำน
ประกอบกำรเบิกจ่ำยเงินได้รับอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจครบถ้วนทุกรำยกำร แต่มีบำงรำยกำรที่กำรเบิกจ่ำยเงินยัง
ไม่ถูกต้องตำมระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นค่ำใช้จ่ำยที่ไม่สะท้อนให้เห็นถึงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ เช่น 
เบิกจ่ำยเป็นค่ำเสื้อผ้ำฝ้ำย ค่ำเสื้อขนกระบอกในกิจกรรมของนักเรียน ค่ำเช่ำชุดกำรแสดง ค่ำชุดสูท ค่ำเช่ำชุด
อำเซียน ฯลฯ ซึ่งได้ให้ข้อเสนอแนะแก่โรงเรียนให้ด ำเนินกำรให้ถูกต้องตำมระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว 
      2. ค่ำหนังสือเรียน 
                             โรงเรียนส่วนใหญ่ มีกำรด ำเนินกำรจัดซื้อหนังสือเรียนถูกต้องตำมพระรำชบัญญัติกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 และมีหลักฐำนประกอบกำรเบิกจ่ำยเงินครบถ้วน ถูกต้อง รวมถึงหลักฐำน
ประกอบกำรเบิกจ่ำยเงินได้รับอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจครบถ้วนทุกรำยกำร  
           3. ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน 
                           1) โรงเรียนส่วนใหญ่ มีกำรติดตำมใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์กำร
เรียนจำกนักเรียนหรือผู้ปกครองได้ครบถ้วนทุกรำย  
                            2) โรงเรียนบำงแห่ง ไม่มีกำรติดตำมใบเสร็จรับเงินจำกนักเรียนหรือผู้ปกครอง แต่มี
กำรจัดท ำหลักฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์กำรเรียนมำเก็บไว้แทนใบเสร็จรับเงิน  
     4. ค่ำเครื่องแบบนักเรียน 
                           1) โรงเรียนส่วนใหญ่ มีกำรติดตำมใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์กำร
เรียนจำกนักเรียนหรือผู้ปกครองได้ครบถ้วนทุกรำย  
                            2) โรงเรียนบำงแห่ง ไม่มีกำรติดตำมใบเสร็จรับเงินจำกนักเรียนหรือผู้ปกครอง แต่มี
กำรจัดท ำหลักฐำนกำรจัดหำเครื่องแบบนักเรียนมำเก็บไว้แทนใบเสร็จรับเงิน  
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     5. ค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
                           โรงเรียนส่วนใหญ่  มีหลักฐำนประกอบกำรเบิกจ่ำยเงินครบถ้วน และหลักฐำน
ประกอบกำรเบิกจ่ำยเงินได้รับอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจครบถ้วนทุกรำยกำร แต่มีบำงรำยกำรที่กำรเบิกจ่ำยเงินยัง         
ไม่ถูกต้องตำมระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นค่ำใช้จ่ำยที่ไม่สะท้อนให้เห็นถึงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ เช่น 
ค่ำค่ำเช่ำชุดแต่งหน้ำ ท ำผม นักเรียนในวันกีฬำสีโรงเรียน ค่ำเช่ำชุดแต่งหน้ำในกำรแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน  ค่ำคู่มือนักเรียนผู้ปกครองและครู ค่ำพลุ ค่ำป้ำยไฟ ค่ำรดน้ ำสนำมกีฬำ ค่ำอำหำรว่ำงผู้ปกครอง
กิจกรรมวันแม่ ค่ำตอบแทนพรำหมณ์ ค่ำจ้ำงแต่งหน้ำงำนสัปดำห์ห้องเรียน ซึ่งได้ให้ข้อเสนอแนะแก่โรงเรียนให้
ด ำเนินกำรให้ถูกต้องตำมระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว 
     6. เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐำนส ำหรับนักเรียนยำกจน 
                            1) โรงเรียนส่วนใหญ่ มีกำรด ำเนินกำรโดยจ่ำยเงินสดให้กับนักเรียนโดยตรง และมี
หลักฐำนประกอบกำรเบิกจ่ำยเงินครบทุกรำยกำร  
                            2) โรงเรียนบำงแห่ง ด ำเนินกำรจัดหำปัจจัยพ้ืนฐำนที่จ ำเป็นให้กับนักเรียนโดยน ำไป
จ้ำงเหมำรถรับ-ส่งให้กับนักเรียน โดยด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำ งและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560  และระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแลกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ. 2560 และหำกมีเงินเหลือก็ด ำเนินกำรจ่ำยเป็นเงินสดให้กับนักเรียน 
 
ภาพกิจกรรม 
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ปัญหา / อุปสรรค / ความเสี่ยง 
- 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
- 

8. ชื่อโครงการ :  สรรหาบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
 ด ำเนินกำรแล้ว 

งบประมาณ  จำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม จ ำนวน 110,000 บำท     
วัตถุประสงค ์ 

1. เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนด้ำนบริหำรงำนบุคคล ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล
สนองควำมต้องกำรของหน่วยงำนในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

2. เพ่ือสรรหำบุคลำกรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และตรงตำมควำมต้องกำรของโรงเรียนและ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  

3. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สำมำรถบริหำรจัดกำร
ก ำลังคนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

4. เพ่ือเป็นกำรเสริมสร้ำงขวัญก ำลังใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่และเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนในสถำนศึกษำ 
การด าเนินงาน 

กำรคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงชั่วครำว ในสถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 
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ผลการด าเนินงาน 
   บรรลุวัตถุประสงค์ ร้อยละ 100   
ภาพกิจกรรม 

  

   

ปัญหา / อุปสรรค / ความเสี่ยง 
1. เนื่องด้วยสถำนกำรณ์โควิด-19 ท ำให้กำรด ำเนินกำรต้องเป็นไปตำมมำตรำกำรควบคุมโรคของ

จังหวัดมหำสำรคำม  

2. กำรด ำเนินกำรในบำงส่วนใช้ระยะเวลำนำน เนื่องจำกใช้กรรมกำรหลำยชุด 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
1. เนื่องด้วยสถำนกำรณ์โควิด-19 ควรขอใช้บัญชีก่อนด ำเนินกำรสอบ เพื่อเลี่ยงกำรรวมตัวกัน 

2. ซักซ้อมท ำควำมเข้ำใจกับคณะกรรมกำรต่ำง ๆ ก่อนด ำเนินกำรสอบอย่ำงน้อย 1 วัน 
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9. ชื่อโครงการ :  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 ด ำเนินกำรแล้ว 

งบประมาณ  จำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม จ ำนวน 10,000 บำท     
วัตถุประสงค ์  
   1. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนคณิตศำสตร์ สู่กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน  
  2. เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะครูในกำรจัดกำรเรียนรู้ที่น ำไปสู่กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
คณิตศำสตร์ 

3. เพ่ือนิเทศ ติดตำม สนับสนุนกำรกำรจัดกำรเรียนรู้กลุ่มคณิตศำสตร์ 
การด าเนินงาน 

1. กำรส่งเสริมและพัฒนำสมรรถนะครูเพ่ือกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่น ำไปสู่กำรยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนคณิตศำสตร์ 

2. กำรนิเทศติดตำมระดับชั้นเรียน โรงเรียนในสังกัด 

ผลการด าเนินงาน 
   เนื่องจากสถานการณ์ในช่วงนี้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ท าให้ไม่สามารถด าเนินการตามกิจกรรมที่ได้วางแผนไว้ ไม่สามารถไปนิเทศติดตามระดับชั้นเรียน โรงเรียนใน
สังกัด จึงต้องเปลี่ยนแปลงกิจกรรมในโครงการเพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของการศึกษาอย่างต่อเนื่องและ
เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงการเรียนการสอนของครูและผู้เรียนต่อไป 
ภาพกิจกรรม 
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ปัญหา / อุปสรรค / ความเสี่ยง 
   สถานการณ์ในช่วงนี้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

1. จัดกำรประชุมครูผู้สอนคณิตศำสตร์ผ่ำนระบบออนไลน์ เพ่ือลดควำมเสี่ยง 
2. นิเทศ ติดตำมระดับชั้นเรียนผ่ำนระบบออนไลน์ 

10. ชื่อโครงการ :  ประชุมเชิงปฏิบัติการการยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญด้วยตนเองทางอิเลคทรอนิกส์  
   (Pension Electronic Filing) 
 ด ำเนินกำรแล้ว 

งบประมาณ  จำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม จ ำนวน  23,000 บำท     
วัตถุประสงค ์  

1. เพ่ือให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจ ำในสังกัด ผู้ที่เกษียณอำยุ
รำชกำรในปีงบประมำณ 2564 ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในหลักกำรและสำระส ำคัญในสิทธิประโยชน์จะได้รับ
เมื่อเกษียณอำยุรำชกำร  

2. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจ ำในสังกัด ผู้ที่เกษียณอำยุรำชกำรใน
ปีงบประมำณ 2564 สำมำรถด ำเนินกำรยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญด้วยตนเองทำงอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึง
ประโยชน์ 
การด าเนินงาน 
  เป้ำหมำย ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจ ำ ผู้ที่จะเกษียณอำยุรำชกำรใน
ปีงบประมำณ  2564  จ ำนวน 70  รำย และบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้อง จ ำนวน  15 รำย  รวม 85 รำย ระยะเวลำ
กำรด ำเนินกำร ประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญด้วยตนเองทำงอิเลคทรอนิกส์ ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม   วันที่ 25 มิถุนำยน  พ.ศ.2564 ด ำเนินกำรดังนี้ 

1. ชี้แจงสิทธิในกำรรับเบี้ยหวัด บ ำเหน็จ บ ำนำญและเงินอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย นำงบุญชู  โคตร
บรรเทำ  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 

2. ชี้แจงขั้นตอนและกรอกข้อมูลในระบบ  e – pension  โดยเจ้ำหน้ำที่กลุ่มบริหำรงำนกำรเงิน
และสินทรัพย ์
ผลการด าเนินงาน 

1. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจ ำ ผู้ที่จะเกษียณอำยุรำชกำรใน
ปีงบประมำณ 2564 ด ำเนินกำรยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญด้วยตนเองทำอิเล็กทรอนิกส์ ได้ครบก่อนถึงเวลำ
เกษียณอำยุรำชกำร คิดเป็นร้อยละร้อย 

2. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจ ำ ผู้ที่จะเกษียณอำยุรำชกำรใน
ปีงบประมำณ 2564 ได้รับเงินบ ำเหน็จบ ำนำญภำยในเดือนตุลำคม 2564 เป็นเดือนแรก 

3. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจ ำในสังกัด ใช้ประโยชน์จำกระบบ 
(Pension Electronic Filing)   ได้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งก่อนและหลังเกษียณอำยุรำชกำร 
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ภาพกิจกรรม 
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ปัญหา / อุปสรรค / ความเสี่ยง 
เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดเชื้อไวรัสโควิด-19 ท ำให้เกิดอุปสรรคในกำรจ ำกัดเรื่องเวลำ        

และจ ำนวนผู้เข้ำอบรม 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
- 

11. ชื่อโครงการ :  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทางการคิดค านวณ โดย ชุดกิจกรรมการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย  
   ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 ด ำเนินกำรแล้ว 

งบประมาณ  จำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม จ ำนวน 10,000 บำท     
วัตถุประสงค ์  
  1. เพ่ือพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์  
   2. เพ่ือนิเทศ ติดตำม กำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษำ  
   3. เพ่ือพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูผู้สอนคณิตศำสตร์สู่กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน   
การด าเนินงาน 

1. กำรประกวดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้ำนกำรพัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี
กำรเรียนกำรสอนสู่กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนคณิตศำสตร์ 

2. นิเทศ ติดตำม กำรเรียนรู้รำยวิชำคณิตศำสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น ที่ใช้ชุดกิจกรรม
กำรคิดเลขเร็วแบบอินเดีย 

ผลการด าเนินงาน 
   กลุ่มงำนวัดและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  ได้มีแนวทำงในกำรพัฒนำและยกระดับคุณภำพ
ด้ำนทักษะกำรคิดค ำนวณ ตำมจุดเน้นกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำมหำสำรคำม ในด้ำนคุณภำพที่ต้องกำรพัฒนำครูจัดกำรเรียนรู้ที่เหมำะสมกับศตวรรษที่ 21 ได้จัด
กิจกรรมกำรคัดเลือกครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้ำนกำรพัฒนำ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีกำรเรียนกำรสอนด้ำนคณิตศำสตร์  ประจ ำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม
ทักษะครูด้ำนกำรพัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียน ทั้งนี้ ให้ครูผู้สอนรำยวิชำ
คณิตศำสตร์ที่สนใจเข้ำร่วมส่งใบสมัครครบทุกกิจกรรม 
  การด าเนินการคัดเลือก 
  1. ครูผู้สอนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ส่งผลงำนโดยด ำเนินกำรจัดท ำรูปเล่มรำยงำน    
(ไม่จ ำกัดจ ำนวนหน้ำ) วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้ำนกำรพัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีกำรเรียนกำร
สอนด้ำนคณิตศำสตร์  จ ำนวน 2 เล่ม พร้อมนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอนด้ำนคณิตศำสตร์ น ำส่งในรูป CD จ ำนวน     
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 วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้ำนกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอนด้ำน
คณิตศำสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย   
   2.2 วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้ำนกำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรเรียนกำรสอนด้ำน
คณิตศำสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย   
  3. รำงวัล 
   ผลกำรประกวดผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกได้รับรำงวัลชนะเลิศ รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้เป็นผลงงำน Best Practice ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
มหำสำรคำม และผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกได้รับรำงวัลชมเชย  จะได้เป็นผลงงำน Good Practice ของส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม 
ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหา / อุปสรรค / ความเสี่ยง 
- 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
-  
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12. ชื่อโครงการ : ประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้าง   
  ภาครัฐ  (e-GP)  พร้อมแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   

   และการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา 
 ด ำเนินกำรแล้ว 

งบประมาณ  จำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม จ ำนวน 67,000 บำท     
วัตถุประสงค ์ 

1. เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัสดุ ด้ำนกำรเงิน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง          
มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับ พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรงำนพัสดุภำครัฐฯ และระเบียบ 
ประกำศ กฎกระทรวง ภำยใต้พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรงำนพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 โดย
ละเอียด 

2. เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัสดุ  กำรเงิน  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  มีควำมรู้  
ควำมเข้ำใจ  เกี่ยวกับกำรท ำสัญญำ  กำรบริหำรสัญญำ  และกรณีศึกษำ  กำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐผ่ำนระบบ
กำรจัดซื้อ จัดจ้ำงภำครัฐ  (e-GP)  พร้อมแนะแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ  และกำรใช้
จ่ำยเงินอุดหนุนของสถำนศึกษำ  พร้อมให้ควำมรู้ด้ำนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน  และให้ควำมด้ำน
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง    

3. เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัสดุและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 
เกี่ยวกับ แนวทำงปฏิบัติในกำรควบคุมและกำรจ ำหน่ำยพัสดุ    

4. เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัสดุและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ  
เกี่ยวกับ  แนวทำงปฏิบัติในกำรเบิกจ่ำยเงินต่ำงๆ  ในกำรพัสดุ  

5. เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรได้มีโอกำสแลกเปลี่ยนควำมรู้  ประสบกำรณ์  ข้อคิดเห็น  
ปัญหำอุปสรรคต่ำงๆ  ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐผ่ำนระบบกำรจัดซื้อ จัดจ้ำงภำครัฐ  (e-GP)  พร้อมแนะ
แนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ  และกำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุนของสถำนศึกษำ  พร้อมให้
ควำมรู้ด้ำนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน  และให้ควำมด้ำนกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง  ระหว่ำงผู้เข้ำร่วมสัมมนำ
ด้วยกันและวิทยำกร  
การด าเนินงาน 

1. ชี้แจงแนวทำงกำรจัดตั้งโครงกำร  และข้ันตอนกำรของบประมำณ 
2. ให้ควำมรู้ด้ำนกฎหมำยที่เก่ียวข้องในกำรปฏิบัติงำน 
3. ชี้แจงแนวทำงกำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุนของสถำนศึกษำ 
4.  ชี้แจงกำรปฏิบัติงำนตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ กฎกระทรวง ข้อบังคับ หนังสือสั่งกำร 

ตำม ว.89 
5.  ฝึกอบรมกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐผ่ำนระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ (e-Gp)  

ผลการด าเนินงาน 
   ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสามารถน าความรู้  ข้อเสนอแนะ  กระบวนการต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้อง  
ตลอดจน  แนวคิด  ที่ได้รับจากการสัมมนาไปปฏิบัติและปรับใช้สู่ความส าเร็จเรียบร้อย  ในการบริหารงานด้าน
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐผ่านระบบการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ  (e-GP)  พร้อมแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา
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การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  และการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา  พร้อมให้ความรู้ด้านการจัดท าแผนการ
ด าเนินงาน  และให้ความด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   นอกจากนั้น  ยังสามารถน าไปถ่ายทอดหรือแนะน าให้แก่
ผู้เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง  ปฏิบัติงานได้อย่าง  มีประสิทธิภาพ  ประสบความส าเร็จ  อย่างดียิ่งต่อหน้าที่  และ
หน่วยงานที่ตนปฏิบัติราชการอยู่ 
ภาพกิจกรรม 
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ปัญหา / อุปสรรค / ความเสี่ยง 

1.  จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีจ ำนวนมำกท ำให้สถำนที่ไม่เพียงพอต่อกำรจัดอบรม  
2.  ระยะเวลำในกำรจัดอบรมสั้น  ท ำให้ไม่เพียงพอต่อเนื้อหำที่ท ำกำรอบรม 
3.  กำรอบรมต้องเน้นกำรปฏิบัติมำกว่ำบรรยำยเนื้อหำ 
4.  สถำนที่ในกำรจัดอบรมไม่สะดวกต่อกำรให้บริกำร 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
1.  แบ่งกำรอบออกเป็นจ ำนวน  3  รุ่น เพ่ือลดควำมแออัดของผู้เข้ำร่วมอบรม 
2.  เพิ่มจ ำนวนวันในกำรจัดอบรมเพ่ือให้เพียงพอต่อเนื้อหำในกำรจัดอบรม 
3. เพ่ิมเวลำกำรปฏิบัติให้มำกว่ำกำรบรรยำย 
4.  จัดสถำนที่ในกำรอบรมให้เหมำะสมกับจ ำนวนผู้เข้ำร่วมอบรม 

13. ชื่อโครงการ :  ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
   มหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 ด ำเนินกำรแล้ว 

งบประมาณ  จำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม จ ำนวน  40,000 บำท     
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือติดตำม ประเมินผล ระดับคุณภำพกำรปฏิบัติงำนของสถำนศึกษำในสังกัดและของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม ตำมยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ จุดเน้น ปีงบประมำณ 2564 

2. เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรปฏิบัติงำนของของสถำนศึกษำในสังกัดและของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม ตำมยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ จุดเน้น ปีงบประมำณ 2564 

3. เพ่ือเปรียบเทียบระดับคุณภำพกำรปฏิบัติงำนของของสถำนศึกษำในสังกัดและของส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม ตำมยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ จุดเน้น ปีงบประมำณ 2564 

4. เพ่ือแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์  กลยุทธ์                
ของสถำนศึกษำในสังกัดและของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม ปีงบประมำณ 2564 
ให้ดียิ่งขึ้น   
การด าเนินงาน 

1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม ประชุมเตรียมกำรต้อนรับกำรตรวจ
ติดตำมยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ทั้ง 2 ครั้ง ในปีงบประมำณ 

2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียน
ในสังกัด จ ำนวน 2 ครั้ง 

3. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ติดตำมกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม จ ำนวน 2 ครั้ง  
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ผลการด าเนินงาน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม และสถำนศึกษำในสังกัด สำมำรถรำยงำน

ผลกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงมีคุณภำพและประสิทธิภำพ บรรลุตำมวัตถุประสงค์ และเป้ำหมำย ได้อย่ำงชัดเจน
ตำมผลกำรติดตำมประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ตำมตัวชี้วัดแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563 ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม คะแนนเฉลี่ยรวม 3.73 ดีมำก 

ภาพกิจกรรม 

 

ปัญหา / อุปสรรค / ความเสี่ยง 
- 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
- 
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14. ชื่อโครงการ :  กิจกรรม 5ส โดยใช้หลัก 3R และการสร้างจิตส านึกด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย   
                       และสิ่งแวดล้อมในหน่วยงาน 

 ด ำเนินกำรแล้ว 
งบประมาณ  จำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม จ ำนวน  5,000  บำท     
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีจิตส ำนึกที่ดี มีควำม
ตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกำรลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงำนโดยใช้หลักกำร 3R  

2. เพ่ือน ำกิจกรรม 5 ส โดยใช้หลักกำร 3R มำใช้เป็นพ้ืนฐำนในกำรด ำเนินงำนและเพ่ิม
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำมหำสำรคำม 

3. เพ่ือให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเข้ำใจถึงบทบำทหน้ำที่และควำมส ำคัญในกำร
บริหำรจัดกำรกำรลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงำน โดยกิจกรรม 5 ส โดยใช้หลักกำร 3R อย่ำงยั่งยืน 

การด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ด ำเนินกำรตำมโครงกำร 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 

 1. ขั้นเตรียมการ/กิจกรรม 

   1.1  จัดท ำโครงกำรเพ่ือขออนุมัติ 

   1.2  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินโครงกำรกิจกรรม 5 ส 

คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกิจกรรม 5 ส 

   1.3  ประชุมคณะท ำงำนเพ่ือวำงแผนงำนตำมโครงกำร 

   1.4  ด ำเนินกำรถ่ำยภำพก่อนท ำกิจกรรม 5 ส เพื่อให้เห็นสภำพของ
สถำนที่ท ำงำนก่อนลงมือท ำกิจกรรม 

   1.6  ส ำรวจสภำพของพ้ืนที่ควำมรับผิดชอบ เพื่อก ำหนด Action  Plan  
และหัวข้อแนวทำงในกำรปรับปรุง 

 

ตุลำคม  2563 

ถึง 

 มิถุนำยน  2564 

2. ขั้นตอนด าเนินกิจกรรม 

   2.1 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจและควำม
ตระหนักในกำรกิจกรรม 5 ส โดยใช้หลัก 3R  

  2.2 แต่ละกลุ่มด ำเนินกำรท ำกิจกรรม 5 ส โดยใช้หลักกำร 3R ตำมพ้ืนที่
ที่รบัผิดชอบแต่ละกลุ่มงำน 
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ปฏิทินการด าเนินการกิจกรรม 5 ส โดยใช้หลัก 3R 

   - ด ำเนินตำมกิจกรรม  ครั้งที่ 1  

   - ด ำเนินตำมกิจกรรม  ครั้งที่ 2  

   2.2  ปรับปรุงกำรจัดท ำกิจกรรม 5 ส โดยใช้หลัก 3R ให้ดีขึ้นรวมทั้ง
อำจปรับปรุงมำตรฐำนให้เหมำะสมยิ่งขึ้น เพ่ือยกระดับมำตรฐำนให้ดีขึ้น  

   2.3  รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนรวมทั้ง
ประชำสัมพันธ์เผยแพร่ผลควำมก้ำวหน้ำกำรจัดกิจกรรม 5 ส โดยใช้หลัก 
3R  ให้ทุกคนในหน่วยงำนทรำบ 

   2.4  ทุกกลุ่มรักษำสถำนที่ท ำงำนให้สะอำดและเป็นระเบียบอยู่เสมอ 

   2.5  ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนโดยคณะกรรมกำร 5 ส โดยใช้หลัก 3R 

 

มกรำคม 2564 

ถึง 

กันยำยน 2564 

 

 

 

 

3. ขั้นตอนที่ 3  การประเมินผล 

   ประเมินผลเพื่อปรับเป้ำหมำยหรือก ำหนดเป้ำหมำยใหม่เพ่ือรักษำหรือ
ยกระดับกำรท ำกิจกรรม 5 ส โดยใช้หลัก 3R  ให้ดีขึ้น  

 

 

กันยำยน 

2564 

 
ผลการด าเนินงาน 
  ข้ำรำชกำรครูและบุคลกำรทำงกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม 
มีจิตส ำนึกที่ดีและมีควำมเข้ำใจในกำรลดคัดแยกขยะมูลฝอยและกำรจัดกำรขยะมูลฝอยโดยใช้หลัก 3R และได้
ร่วมกิจกรรมบรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนด ภำพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม 
 
- 
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ปัญหา / อุปสรรค / ความเสี่ยง 
   ด้วยสถำนกำรณ์กำรแพร่เชื้อของโรคติดเชื้อโคโรนำไวรัส (Covid-19) อำจท ำให้ขยะมีปริมำณที่
มำกขึ้นและเป็นขยะติดเชื้อ จึงต้องอำศัยควำมตระหนักและควำมเข้ำใจของบุคลำกรในหน่วยงำน เพ่ือบริหำร
กำรจัดกำรขยะติดเชื้อให้ถูกต้องตำมวิธีกำรทำงสำธำรณสุขมำกข้ึน สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
  เห็นควรจัดสรรงบประมำณเพ่ือด ำเนินกำรจัดกำรอบรมให้ควำมรู้อย่ำงต่อเนื่อง 
 
15. ชื่อโครงการ :  การประชุมปฏิบัติการการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ     
                       ในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อยกระดับการบริหาร    
                       จัดการเขตพื้นที่การศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและย่ังยืน 

 ด ำเนินกำรแล้ว 
งบประมาณ  จำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม จ ำนวน 22,000 บำท     
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำรระดับเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ สถำนศึกษำบรรลุเป้ำหมำยตำมตัวชี้วัดตำมกรอบกำรประเมินของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

2. เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติ
รำชกำรผู้บริหำรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ผู้บริหำรโรงเรียน ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้
มีควำมตระหนักในภำรกิจที่จะต้องด ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำย 

3. เพ่ือน ำแนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐมำใช้ในกำรพัฒนำองค์กรและ
ขยำยผลสู่สถำนศึกษำในสังกัด 

4. เพ่ือให้กำรจัดท ำรำยงำนและข้อมูลกำรตรวจติดตำมตัวชี้วัดกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำร
ปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำรเป็นไปตำมผลกำรด ำเนินงำนแต่ละตัวชี้วัดที่ได้ก ำหนดไว้ 

5. เ พ่ือพัฒนำองค์กรเป็นองค์กรมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ               
ตำมส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนก ำหนดกำรด ำเนินงำน 
การด าเนินงาน 

ประชุมชี้แจงแนวทำงกำรรำยงำนกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพ
ในกำรปฏิบัติรำชกำร (รอบ 12 เดือน) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
ผลการด าเนินงาน 

ผู้เข้ำร่วมประชุมรับฟังกำรชี้แจงแนวทำงกำรรำยงำนกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดตำมมำตรกำร
ปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร (รอบ 12 เดือน) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 มีควำมเข้ำใจ
และมีควำมตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดตำมมำตรกำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร (รอบ 12 เดือน) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ผ่ำนระบบ KRS และ
สำมำรถรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนครบและทันเวลำที่ก ำหนดทุกตัวชี้วัด 
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ภาพกิจกรรม 

การประชุมปฏิบัติการการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือยกระดับการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและยั่งยืน วันที่ 27 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์ ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
ปัญหา / อุปสรรค / ความเสี่ยง 

ปัญหำด้ำนกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ส่งผลกระทบต่อกำรประชุมชี้แจง
เนื่องจำกต้องปฏิบัติตำมประกำศคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัดมหำสำรคำม ศบค.มค และจ ำกัดจ ำนวนผู้เข้ำ
ประชุม ท ำให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้ครบทุกตัวชี้วัด ต้องมีกำรสื่อสำรหลำยรอบ 
หลำยช่องทำงเพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจ 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

จัดประชุมออนไลน์เพ่ือแก้ไขปัญหำด้ำนกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019        
ที่ส่งผลกระทบต่อกำรประชุมชี้แจง ให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดทุกคนสำมำรถรับฟังกำรชี้แจงได้พร้อมกันทุกตัวชี้วัด 
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16. ชื่อโครงการ :  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาปีงบประมาณ 2564 
                       (การตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน) 

 ด ำเนินกำรแล้ว 
งบประมาณ  จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จ ำนวน  10,800 บำท     
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือท ำกำรตรวจเยี่ยมพ้ืนที่เชิงประเมินสถำนศึกษำในสังกัด 
2. เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำให้ได้มำตรฐำนและ

ยกระดับคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำต่อไป 
3. เพ่ือตรวจสอบ ติดตำม ส่งเสริมควำมเข้มแข็งของระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของ

สถำนศึกษำและเตรียมควำมพร้อมในกำรรับกำรประเมินภำยนอกจำกส ำนักรับรองมำตรฐำนและประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำ(องค์กำรมหำชน) หรือ สมศ. 
การด าเนินงาน 

1. ส่งเสริมควำมเข้มแข็งระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำโดยวิเครำะห์ ก ำหนดเป้ำหมำย 
 วำงแผนด ำเนินงำน มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน  ศึกษำ วิเครำะห์ สังเครำะห์ รูปแบบกำรเขียน
รำยงำนผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (SAR)  เพ่ือเป็นแนวทำงที่ถูกต้องชัดเจน แก่สถำนศึกษำ 
รวบรวมรำยงำนผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 

2. กำรลงตรวจเยี่ยมพ้ืนที่เชิงประเมิน ได้ด ำเนินกำรประชุมชี้แจง วำงแผน ก ำหนดเป้ำหมำย 
ด ำเนินกำรตรวจเยี่ยมพ้ืนที่เชิงประเมิน โรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำยทั้ง 7 สหวิทยำเขต  แล้วสรุปผล รำยงำน
ผลกำรด ำเนินงำนต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ผลการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบงำนประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในงำนที่รับผิดชอบ  
ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำศักยภำพตำมหลักสูตรและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อ
กำรพัฒนำคุณภำพของสถำนศึกษำ สถำนศึกษำได้ทรำบข้อมูลสำรสนเทศเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนประกัน
คุณภำพกำรศึกษำที่เป็นประโยชน์ต่อกำรแก้ปัญหำและปรับปรุงพัฒนำกำรบริหำรและกำรจัดกำรคุณภำพ
กำรศึกษำให้ดียิ่งขึ้น ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำได้ศึกษำข้อมูลสำรสนเทศเกี่ยวกับกำรด ำเนิน งำนประกัน
คุณภำพกำรศึกษำในภำพรวมระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่เป็นประโยชน์ต่อกำรวำงแผน ช่วยเหลือ สนับสนุน
และพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำให้แก่สถำนศึกษำอย่ำงสอดคล้องกับสภำพปัญหำและควำมจ ำเป็น ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้ข้อมูลสำรสนเทศเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำเป็นรำยเขตพ้ืนที่กำรศึกษำในภำพรวมระดับประเทศเพ่ือเป็นประโยชน์ในกำรก ำหนดนโยบำย  
ด้ำนกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
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ภาพกิจกรรม 

ปัญหา / อุปสรรค / ความเสี่ยง 
- 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
- 
 
17. ชื่อโครงการ :  การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา       
                       มหาสารคาม 

 ด ำเนินกำรแล้ว 
งบประมาณ  จำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม จ ำนวน  25,000 บำท     
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ใหม่ ใน
กำรบริหำรจัดกำรศึกษำในยุคปฏิรูปกำรศึกษำให้ทันกับกำรเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน และสำมำรถเป็นผู้น ำที่ดี 

2. สถำนศึกษำได้รับข้อมูลข่ำวสำร กำรด ำเนินงำนเพื่อน ำไปสู่กำรปฏิบัติที่ถูกต้อง 
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การด าเนินงาน 
จัดประชุมทุกเดือน ตลอดปีงบประมำณ 2564 ณ ห้องประชุมส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

มัธยมศึกษำ  มหำสำรคำมหรือตำมมติที่ประชุมก ำหนด โดยมีขั้นตอนกำรด ำเนินงำนดังนี้ 
1. วิเครำะห์ภำรกิจของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ก ำหนดแผนกำรประชุม แจ้งให้กลุ่มงำน

ภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำมและสถำนศึกษำในสังกัดทรำบ 
2. ประสำนกับกลุ่มงำนภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม รวบรวม

เรื่องท่ีจะน ำเสนอในท่ีประชุมเพ่ือจัดท ำเอกสำรวำระกำรประชุม 
3. ด ำเนินกำรแจ้งผู้เกี่ยวข้องเข้ำร่วมประชุม 
4. ประสำนกำรจัดสถำนที่ประชุม กำรเตรียมสื่อ อุปกรณ์ ส ำหรับใช้ในกำรประชุม พร้อมทั้ง

จัดเตรียมอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ส ำหรับรับรองผู้มำประชุมและกำรเตรียมกำรอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
5. บันทึกกำรประชุมและจัดท ำรำยงำนกำรประชุม แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบผลกำรประชุม      

และด ำเนินกำรตำมมติท่ีประชุม 
6. ประสำน ติดตำมรวบรวมผลกำรปฏิบัติงำนตำมมติที่ประชุม เพ่ือเสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน

เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม และผู้เกี่ยวข้องทรำบ 
ผลการด าเนินงาน 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม ได้ด ำเนินกำรจัดประชุมผู้บริหำร
สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

1. ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกำยน 2563 ใช้งบประมำณ จ ำนวน 13,600 บำท   
2. ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 2563 ใช้งบประมำณ จ ำนวน 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 จ ำนวน 1,500 บำท   
6. ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 25 พฤษภำคม 2564 ผ่ำนระบบ Video Conference     
7. ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 ใช้งบประมำณ จ ำนวน 1,500 บำท    
8. ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 6 สิงหำคม 2564 ใช้งบประมำณ จ ำนวน 1,500 บำท   
รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจ ำนวน 19,600 บำท (หนึ่งหมื่นเก้ำพันหกร้อยบำทถ้วน) 

ภาพกิจกรรม 
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ปัญหา / อุปสรรค / ความเสี่ยง 

เนื่องด้วยในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด -19)           
ของประเทศไทยและในพ้ืนที่จังหวัดมหำสำรคำมมีจ ำนวนผู้ติดเชื้ออย่ำงต่อเนื่อง ท ำให้ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ในกำรประชุม โดยกำรลดจ ำนวนผู้เข้ำร่วมประชุม ลดควำมแออัดซึ่งเป็นควำมเสี่ยงในกำรแพร่ระบำดของโรค
เชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19) 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม ได้ด ำเนินกำรปรับเปลี่ยน บูรณำกำรใน
กำรด ำเนินกำรจัดประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม 
ดังนี้ 

1. ในห้วงเวลำที่มีจ ำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19) เป็นจ ำนวนเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ นั้น              
ได้มีกำรก ำหนดกำรประชุมผ่ำนระบบ Video Conference ณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
มหำสำรคำม โดยให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำเข้ำร่วมกำรประชุมผ่ำนระบบ Video Conference ที่สถำนศึกษำ 
ของตนเอง  

2. หำกอยู่ในห้วงเวลำที่มีจ ำนวนผู้ติดเชื้อภำยในพ้ืนที่จังหวัดมหำสำรคำมลดลง จะมีกำรเชิญ
ประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม ณ ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ โดยจัดให้มีมำตรกำรป้องกันตำมที่กระทรวงสำธำรณสุขก ำหนด เช่น ก ำหนดให้ผู้เข้ำร่วม
ประชุมสวมหน้ำกำกอนำมัยตลอดระยะเวลำที่อยู่ในกำรประชุม และมีเจลแอลกอฮอล์ล้ำงมือก่อนและตรวจวัด
อุณหภูมิก่อนเข้ำห้องประชุม  
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18. ชื่อโครงการ :  เสริมสร้างประสิทธิภาพการท างานตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 ด ำเนินกำรแล้ว 

งบประมาณ  จำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม จ ำนวน 25,000 บำท     
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือพัฒนำและยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำมหำสำรคำม 

2. ใช้เป็นแนวทำงในกำรติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำน และพัฒนำสภำพแวดล้อมของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม ให้เอ้ือต่อกำรปฏิบัติงำน สำมำรถให้บริกำรได้อย่ำง       
มีประสิทธิภำพ 
การด าเนินงาน 

1.  ลักษณะกิจกรรม 
1.1 ศึกษำ วิเครำะห์  แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มำตรฐำนตั ว

บ่งชี้ กรอบกำรติดตำม หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผล รวมถึงภำรกิจอ ำนำจหน้ำที่ของกลุ่มในส ำนักงำน    
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

1.2 แต่งตั้งคณะท ำงำนและก ำหนดผู้รับผิดชอบตำมตัวชี้วัดในแต่ละมำตรฐำนเพ่ือด ำเนินงำน
ตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำทั้งระบบ 

1.3 ด ำเนินกำรประชุม (ครั้งที่ 1) ชี้แจงท ำควำมเข้ำใจ ให้กับผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตำมแบบ
ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ พ.ศ. 2560 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

1.4 คณะท ำงำน ผู้รับผิดชอบ ขับเคลื่อน รวบรวมข้อมูลและรำยงำนผลตำมปฏิทินปฏิบัติงำน
ที่ก ำหนด 

1.5 ด ำเนินกำรประชุม (ครั้งที่ 2) เพ่ือรวบรวมข้อมูลตำมแบบติดตำมที่ก ำหนดและท ำกำร
ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องตำมบริบทของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม  

1.6 น ำเสนอข้อมูลผลกำรปฏิบัติงำนตำมแบบติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2560 ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2564 ส ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ      
ขั้นพ้ืนฐำน   

2. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน รำยละเอียดตำมตำรำง ดังนี้ 
2.1 ศึกษำ วิเครำะห์  แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ กรอบ        

กำรติดตำม หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผล รวมถึงภำรกิจอ ำนำจหน้ำที่ของกลุ่มในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 

2.2 แต่งตั้งคณะท ำงำนและก ำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละมำตรฐำนเพ่ือด ำเนินงำนตำม
มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำท้ังระบบ 
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2.3 ด ำเนินกำรประชุม (ครั้งที่ 1) เพ่ือชี้แจงท ำควำมเข้ำใจให้กับคณะท ำงำนเสริมสร้ำง
ประสิทธิภำพกำรท ำงำนตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2560  ประจ ำปีงบประมำณ        
พ.ศ. 2564 (รำยงำนในรอบท่ี 1) 

2.4 รวบรวมข้อมูลเพ่ือรำยงำนผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ 2564 ผ่ำนระบบ (e-MES)  ในรอบท่ี 1 

2.5 ด ำเนินกำรประชุม (ครั้งที่ 2) เพ่ือชี้แจงท ำควำมเข้ำใจให้กับคณะท ำงำนเสริมสร้ำง
ประสิทธิภำพกำรท ำงำนตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2560 ประจ ำปีงบประมำณ        
พ.ศ. 2564 (รำยงำนรอบท่ี 2) 

2.6 รวบรวมข้อมูลเพ่ือรำยงำนผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ผ่ำนระบบ (e-MES) และตำม
แบบฟอร์มที่ส ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด ในรอบท่ี 2 
ผลการด าเนินงาน 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม ได้ด ำเนินกำรเพ่ือด ำเนินกำรเสริมสร้ำง
ประสิทธิภำพกำรท ำงำนตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 
                 1. แต่งตั้งคณะกรรมกำรรับผิดชอบตัวบ่งชี้ กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน     
พ.ศ. 2560 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ตำมค ำสั่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่ 
106/2564 ลงวันที่ 29 เมษำยน 2564 
        2. ด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ e-MES ในรอบที่ 1 ระหว่ำงวันที่ 15 พฤษภำคม 2564 –         
15 มิถุนำยน 2564 จ ำนวน 5 ตัวบ่งชี้ และรำยงำนในรอบท่ี 2 ระหว่ำงวันที่ 1 กรกฎำคม 2564 – 15 กันยำยน 
2564 จ ำนวน 4 ตัวบ่งชี้ ซึ่งผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ได้รำยงำนครบทุกตัวบ่งชี้ตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนดทั้ง 2 รอบ 
        3. แจ้งสถำนศึกษำในสังกัดประเมินควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรบริหำรและกำรจัด
กำรศึกษำรวมทั้งกำรให้บริกำร ทั้ ง 4 ด้ำน คือ ด้ำนวิชำกำร ด้ำนกำรบริหำรบุคคล ด้ำนวิชำกำร                 
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

รุนแรงและมีจ ำนวนผู้ติดเชื้อจ ำนวนมำก ท ำให้กำรจัดเก็บข้อมูลเป็นไปด้วยควำมยำกล ำบำก ซึ่งบำงตัวชี้วัด
จะต้องมีกำรชี้แจงท ำควำมเข้ำใจกับสถำนศึกษำในสังกัดเพ่ือให้เกิดควำมรู้ที่ถูกต้องในกำรกรอกข้อมูล 

2. เนื่องจำกมีกำรปรับลดจ ำนวนบุคลำกรในกำรปฏิบัติที่ส ำนักงำน ท ำให้กำรจัดเก็บข้อมูล     
กำรรำยงำนข้อมูลในบำงครั้งมีควำมล่ำช้ำ  
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำมได้ด ำเนินกำรแจ้งสถำนศึกษำในสังกัด
กรอกข้อมูลเพ่ือประกอบกำรรำยงำนให้เป็นไปตำมตัวบ่งชี้ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
ก ำหนด 

2. ด ำเนินกำรจัดประชุมผู้บริหำรในส ำนักงำน ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มแต่ละกลุ่ม เพ่ือให้ติดตำม ก ำกับ 
ดูแลบุคลำกรผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ให้รำยงำนข้อมูลตำมห้วงระยะเวลำที่ก ำหนด 

 
19. ชื่อโครงการ :  อบรมเชิงปฏิบัติการติดตามการจัดท าใบส าคัญรับเงิน และรายงานการใช้จ่ายเงิน     
                       ของสถานศึกษาภายใต้การจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข  
                       (นักเรียนทุนเสมอภาค) 

 ด ำเนินกำรแล้ว 
งบประมาณ  จำกส ำนักงำนเคณะกรรมกำรกำรศกึษำข้ันพ้ืนฐำน จ ำนวน 16,000 บำท     
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือติดตำมกำรจัดท ำใบส ำคัญรับเงิน (นร. 06) และรำยงำนกำรใช้จ่ำยเงินของสถำนศึกษำ             
(ก. ๐๐๒) กระบวนกำรคัดกรอง และกำรรับรองตรวจสอบข้อมูลกำรเบิกจ่ำยเงินอุดหนุนของสถำนศึกษำ 

2. เพ่ือให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม มีข้อมูลนักเรียนยำกจนและ
นักเรียนยำกจนพิเศษในปีกำรศึกษำ 2564 ครบทุกคน และได้น ำข้อมูลไปขอรับกำรพิจำรณำเงินอุดหนุน
ปัจจัยพื้นฐำนนักเรียนยำกจน  
การด าเนินงาน 

1. ศึกษำแนวทำงกำรด ำเนินงำนระบบปัจจัยพ้ืนฐำนนักเรียนยำกจน 
2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรบันทึกข้อมูลใบส ำคัญรับเงิน (นร. ๐๖)  และสรุปกำรใช้จ่ำยเงินใน

ส่วนของสถำนศึกษำ (ก. ๐๐๒) กระบวนกำรและกำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุนนักเรียนยำกจนแบบมีเงื่อนไขใน 
สถำนศึกษำ 
ผลการด าเนินงาน 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการติดตามการจัดท าใบส าคัญรับเงิน 
และรายงานการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษาภายใต้การจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข
(นักเรียนทุนเสมอภาค) ให้กับครูที่รับผิดชอบงานการคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข                
(นักเรียนทุนเสมอภาค)  จ านวน 40 คน เมื่อวันที่ 15 - 16  กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมพระเทพ
สิทธาจารย์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม  
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ภาพกิจกรรมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการติดตามการจัดท าใบส าคัญรับเงิน และรายงานการใช้จ่ายเงิน
ของสถานศึกษาภายใต้การจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข  
(นักเรียนทุนเสมอภาค) 
ภาพกิจกรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

ปัญหา / อุปสรรค / ความเสี่ยง 
- 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

ควรจัดสรรงบประมำณในกำรด ำเนินโครงกำร 
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20. ชื่อโครงการ :  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สู่มาตรฐานสากล 
 ด ำเนินกำรแล้ว 

งบประมาณ  จำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม จ ำนวน 30,000 บำท     
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรำยบุคคลให้ครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องและเป็นข้อมูลเพ่ือใช้ในกำร
บริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม 

2. เพ่ือพัฒนำระบบเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศให้ครอบคลุมกับกำรใช้งำนในส ำนักงำน     
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม และสถำนศึกษำในสังกัด 
การด าเนินงาน 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศฯ  ระหว่ำงวันที่  7-11 มิถุนำยน 2564             
ณ ห้องประชุมพุทธกันทรวิชัย  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรใช้โปรแกรมระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล โปรแกรม 
Data Management Center และโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง ระหว่ำงวันที่ 10-11 มิถุนำยน 2564 ณ  ห้องประชุม
พระเทพสิทธำจำรย์  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม 
ผลการด าเนินงาน 

1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม และโรงเรียนในสังกัด มีข้อมูล
สำรสนเทศที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นเอกภำพและมีกำรน ำข้อมูลดังกล่ำวไปใช้งำน ประชำสัมพันธ์ให้
หน่วยงำน ทั้งภำยในสังกัดและนอกสังกัดทรำบ 

2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม มีศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ 
ที่เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศท้ังหมดในลักษณะ One Stop Service 
ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหา / อุปสรรค / ความเสี่ยง 
- 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
- 
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21. ชื่อโครงการ :  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา “พัฒนาทักษะ   
                       การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ อย่างมีประสิทธิภาพ และเตรียมความ 
                       พร้อมส าหรับการสอบตามกรอบ CEFR” 

 ด ำเนินกำรแล้ว 
งบประมาณ  จำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม จ ำนวน 9,880 บำท     
วัตถุประสงค ์

เพ่ือพัฒนำครูผู้สอนภำษำอังกฤษ  สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำมให้
มีทักษะกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษออนไลน์ อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเตรียมควำมพร้อมส ำหรับ
กำรสอบตำมกรอบ CEFR 
การด าเนินงาน 

อบรมพัฒนำทักษะกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษออนไลน์ อย่ำงมีประสิทธิภำพ       
และเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรสอบตำมกรอบ โดยรูปแบบออนไลน์  วันที่ 21 สิงหำคม 2564 
ผลการด าเนินงาน 

1. ครูผู้สอนภำษำอังกฤษ ร้อยละ 80 ที่ผ่ำนกำรพัฒนำได้น ำองค์ควำมรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ใน
กำรจัดกิจกรรม 

2. ครูผู้สอนภำษำอังกฤษ ที่ผ่ำนกำรพัฒนำได้น ำองค์ควำมรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษออนไลน์ อย่ำงมีประสิทธิภำพและเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรสอบ
ตำมกรอบ CEFR 
ภาพกิจกรรม 
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22. ชื่อโครงการ :  การสร้างความตระหนักด้านความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 

 ด ำเนินกำรแล้ว 
งบประมาณ  จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จ ำนวน  6,000 บำท     
วัตถุประสงค ์

เพ่ือสร้ำงควำมตระหนักในเรื่องควำมปลอดภัยสำรสนเทศ และภัยคุกคำมทำงไซเบอร์  ช่วยลด
โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำยจำกกำรขำดควำมรู้และควำมเข้ำใจของผู้บริหำรสถำนศึกษำ และผู้ปฏิบัติหน้ำที่  
ที่เกี่ยวข้องกับกำรดูแลตรวจสอบระบบสำรสนเทศของโรงเรียน  และของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำมหำสำรคำม  ตลอดจนผู้ที่มีควำมสนใจทั่วไป 
การด าเนินงาน 

อบรมกำรสร้ำงควำมตระหนักด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยทำงไซเบอร์  โดยรูปแบบออนไลน์      
วันที่ 26  สิงหำคม  2564 
ผลการด าเนินงาน 

ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม  และผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลตรวจสอบระบบสารสนเทศของโรงเรียน และของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษามหาสารคาม  ตลอดจนผู้ที่มีความสนใจทั่วไป  ร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจถึงภัยคุกคามทาง
ไซเบอร์รูปแบบต่าง ๆ  
ภาพกิจกรรม 
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23. ชื่อโครงการ :  ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด "ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา" เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน  
                       และป้องกันพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ โดยใช้กระบวนการค่ายทักษะชีวิต 

 ด ำเนินกำรแล้ว 
งบประมาณ  จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จ ำนวน 235,000 บำท     
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะชีวิตของลูกเสือในกำรป้องกันตนเองให้ห่ำงไกลจำกยำเสพติด 
2. เพ่ือพัฒนำคุณภำพเด็กและเยำวชนให้มีทักษะชีวิต มีควำมสำมำรถเพียงพอในกำรมีชี วิต     

อยู่ในสังคม สำมำรถเตรียมพร้อมส ำหรับกำรปรับตัว ปรับจิตใจได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสมและสำมำรถเผชิญ    
กับสิ่งต่ำง ๆ ที่เกิดข้ึนในชีวิตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

3. ลูกเสือ/นักเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ สำมำรถเป็นแกนน ำในกำรขับเคลื่อนกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำยำเสพตดิในสถำนศึกษำและชุมชนได้                                          

4. เพ่ือให้มีกำรติดตำมดูแลช่วยเหลือเด็กและเยำวชนกลุ่มเสี่ยง ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมและมี
คุณภำพ 
การด าเนินงาน 

1. จัดสรรงบประมำณสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรป้องกันยำเสพติด          ใน
สถำนศึกษำ (จ ำนวน 35 รร.ๆละ 4,000บำท) 

2. จัดประกวดสื่อสร้ำงสรรค์หนังสั้นต้ำนยำเสพติด (Save Zone No New Face) ประจ ำปี 
2564 
ผลการด าเนินงาน 

1. นักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับภัยยำเสพติด  สำมำรถป้องกันตนเองไม่เข้ำไปยุ่งกับ    
ยำเสพติด  

2. สถำนศึกษำสำมำรถปรับเปลี่ยนหรือประยุกต์รูปแบบ/วิธีกำรด ำเนินงำน โดยมีจุดเน้นที่
สอดคล้องกับกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ  

3. นักเรียนได้รับกำรเสริมสร้ำงศักยภำพ  ทักษะชีวิตในกำรด ำเนินกิจกรรมกำรป้องกันปัญหำ   
ยำเสพติดภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19) ในรูปแบบโซเชียล
มีเดีย 
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ภาพกิจกรรม 

 

  
 

ปัญหา / อุปสรรค / ความเสี่ยง 
ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ท าให้จ านวน

นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมน้อยเกินไป 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

กำรจัดสรรงบประมำณจำกส่วนกลำงล่ำช้ำ และไม่จัดสรรในครำวเดียว ท ำให้ต้องเร่งในกำร
ด ำเนินงำน/กิจกรรม และเกิดควำมซ้ ำซ้อน ควรจัดสรรงบประมำณช่วงไตรมำสแรก และจัดสรรมำในครำว
เดียว เพื่อจะได้วำงแผน กำรด ำเนินกำรได้ครอบคลุม และเกิดประโยชน์สูงสุด  
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24. ชื่อโครงการ :  คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษา  
                       ขั้นพื้นฐาน ประจ าปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

 ด ำเนินกำรแล้ว 
งบประมาณ  จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จ ำนวน 10,000 บำท     
    จำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม จ ำนวน 20,000 บำท 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือด ำเนินกำรสนองพระรำชปรำรภของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช
บรมนำถบพิตร ในอันที่จะน ำมำซึ่งควำมเจริญรุ่งเรืองในด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของประเทศให้ด ำรง
สภำพที่ด ี

2. เพ่ือคัดเลือกนักเรียนระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนที่มีควำมประพฤติดี  มีผลกำรเรียนดี           มี
กิจกรรมร่วมกับสถำนศึกษำอย่ำงสม่ ำเสมอ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ มีควำมเป็นผู้น ำ มีคุณธรรมจริยธรรม และ
ผลงำนดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ต่อนักเรียนและบุคคลทั่วไป  

3. เพ่ือคัดเลือกสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่จัดกำรศึกษำได้มำตรฐำนดีเด่นในด้ำน
ต่ำง ๆ ตำมขอบเขตกำรประเมิน 
การด าเนินงาน 

1. สถำนศึกษำทุกสังกัดที่จัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนแจ้งควำมประสงค์ขอเข้ำรับกำรประเมินต่อ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม ทั้งประเภทนักเรียนและสถำนศึกษำ ภำยในวันที่        
30 สิงหำคม 2564 

2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม ประเมินคัดเลือกนักเรียน              และ
สถำนศึกษำตำมระดับและขนำดของสถำนศึกษำ ภำยในเดือนกันยำยน 2564 
ผลการด าเนินงาน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม ได้แจ้งประชำสัมพันธ์กำรคัดเลือกนักเรียนและ
สถำนศึกษำ เพ่ือรับรำงวัลพระรำชทำน ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 ระดับเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ และได้ด ำเนินกำรประเมินนักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ขนำดเล็ก จ ำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ 
โรงเรียนชุมชนบ้ำนโพธิ์สองห้องวิทยำ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 2 
และ โรงเรียนมหำชัยพิทยำคำร สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม ในวันที่ 15 
กันยำยน 2564 ณ สถำนศึกษำท่ีเข้ำรับกำรประเมินฯ ผลกำรประเมินคัดเลือกดังนี้ 



 73 รายงานผล การก ากับ ติดตาม ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
ภาพกิจกรรม 
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ปัญหา / อุปสรรค / ความเสี่ยง 

1. เนื่องจำกเป็นช่วงสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19)      
จึงยำกต่อกำรจัดกิจกรรมให้เด็กนักเรียน และสถำนศึกษำ  

2. สถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนกำรสอนในระดับมัธยมศึกษำ ต้องรับกำรประเมินซ้ ำซ้อนในระดับ
จังหวัด ท ำให้สิ้นเปลืองเวลำ และงบประมำณ 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

ควรให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถำนศึกษำใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษำในครำวเดียว (ระดับจังหวัด) เพ่ือลดกำรประเมินที่ซ้ ำซ้อน 

25. ชื่อโครงการ :  ส่งเสริมสภานักเรียนและประชาธิปไตยในโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา 2564 
 ด ำเนินกำรแล้ว 

งบประมาณ  จำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม จ ำนวน 30,000 บำท     
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือปลูกฝังทัศนคติ ควำมเป็นประชำธิปไตยให้กับนักเรียน 
2. เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งต่ำงๆ จำกกำรปฏิบัติจริงเพ่ือพัฒนำควำมสำมำรถทำงสติปัญญำ

กำรคิด กำรใช้เหตุผลกำรคิดวิเครำะห์ 
3. เพ่ือพัฒนำองค์กรสภำนักเรียนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน สำมำรถด ำเนินกำรและมีส่วนร่วมใน       

กำรบริหำรและพัฒนำโรงเรียนอย่ำงมีคุณค่ำ และสร้ำงสรรค์สังคมในอนำคตให้เป็นสังคมที่ยั่งยืน 
การด าเนินงาน 

1.  ประชุมวำงแผนกำรด ำเนินงำนคณะกรรมกำรด ำเนินงำนฯ 
2.  จัดประกวดโรงเรียนต้นแบบสภำนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เพ่ือเป็นตัวแทนไป

แข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภำนักเรียน ประจ ำปี 2564 ของ สพฐ.ต่อไป 
3. ประชุมเชิงปฏิบัติกำร/เวทีเสวนำกำรด ำเนินงำนสภำนักเรียนในสถำนศึกษำของโรงเรียนใน

สังกัด 
4.  ด ำเนินกำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรสภำนักเรียน สพม.มค. ประจ ำปี 2564 
5.  ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน/ติดตำมควำมก้ำวหน้ำของโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร 
6. สรุปผลกำรด ำเนินงำน/รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทรำบ  
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ผลการด าเนินงาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมการคัดเลือกโรงเรียน

ต้นแบบสภานักเรียน ประจ าปี ๒๕64 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน ๑ โรงเรียน โดยพิจารณาตัดสิน
ผลงานด้านเอกสารการด าเนินงานสภานักเรียนของโรงเรียนตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือส่งเป็นตัวแทนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไปแข่งขันระดับประเทศ
ต่อไป ผลการคัดเลือกฯ ดังนี้ 
 

 
 
ภาพกิจกรรม 

  



 76 รายงานผล การก ากับ ติดตาม ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ปัญหา / อุปสรรค / ความเสี่ยง 
เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จึงไม่ได้

จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ/เวทีเสวนาการด าเนินงานสภานักเรียนในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด  
ซึ่งจะมีการด าเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
ประจ าปี 2564 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จึงควร
หาแนวทางในการจัดการเรียนรู้งานสภานักเรียนให้หลากหลายช่องทาง เช่น ให้สถานศึกษาบูรณาการกิจกรรมสภา
นักเรียน ในหลักสูตรวิชาสังคมศึกษา หรือมีการคัดเลือกสภานักเรียนในรูปแบบออนไลน์ 

26. ชื่อโครงการ :  ส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บ าเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อ                       
                       ในสถาบันอุดมศึกษา และอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม (โครงการเด็กดีมีท่ีเรียน) 

 ด ำเนินกำรแล้ว 
งบประมาณ  จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จ ำนวน 55,000 บำท     
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือประสำนควำมร่วมมือสถำบันอุดมศึกษำในพ้ืนที่ที่มีเจตนำรมณ์เดียวกันในกำรคัดเลือก
นักเรียน ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมเข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยและอำชีวศึกษำ
ในจังหวัดมหำสำรคำมเข้ำศึกษำต่อ 

2. เพ่ือเพ่ิมและกระจำยโอกำสให้ประชำกรวัยเรียนได้รับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงทั่วถึง 
ครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกำสในกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ และมีคุณภำพ 

3. เพ่ือจัดท ำฐำนข้อมูลนักเรียนในโครงกำรเด็กดีมีที่เรียน 
4. เพ่ือกระจำยโอกำส และส่งเสริมนักเรียน นักศึกษำผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญ

ประโยชน์ เข้ำศึกษำต่อในสถำบันอุดมศึกษำ และอำชีวศึกษำ จังหวัดมหำสำรคำม 
5. เพ่ือสร้ำงเวทีกำรแข่งขัน ให้กับนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์ 

โครงกำรเด็กดีมีที่เรียน ได้แสดงผลงำนเป็นแบบอย่ำงให้กับนักเรียนรุ่นน้อง และเพ่ือสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์
ในกำรคัดเลือกเข้ำเรียนต่อในมหำวิทยำลัยตำมโครงกำรเด็กดีมีที่เรียน หรือ โครงกำรอ่ืน ๆ ต่อไปได้ 
การด าเนินงาน 

1. ประชุมสร้ำงควำมร่วมมือและวำงแผนโควตำเข้ำศึกษำต่อโครงกำรเด็กดีมีที่เรียน 
2  ประชุมชี้แจงจัดสรรโควต้ำ สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และรำยละเอียดโควตำเข้ำศึกษำต่อ

โครงกำรเด็กดีมีที่เรียน 
3. กิจกรรมประกวดนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์ โครงก¬ำรเด็กดีมีที่

เรียน 
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ผลการด าเนินงาน 
1. ประชุมสร้ำงควำมร่วมมือและวำงแผนโควตำเข้ำศึกษำต่อโครงกำรเด็กดีมีที่เรียน  เมื่อวันที่    

20 สิงหำคม 2564 ณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม โดย กลุ่มส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ ได้จัดประชุมสร้ำงควำมร่วมมือและวำงแผนโควตำเข้ำศึกษำต่อโครงกำรเด็กดีมีที่ เรียน                 
ปีกำรศึกษำ 2565 โดยมีผู้ เข้ำร่วมประชุมรวม 20 คน ประกอบด้วย ผู้แทนจำกสถำบันอุดมศึกษำและ
อำชีวศึกษำในพ้ืนที่เข้ำร่วมประชุม ได้แก่ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม มหำวิทยำลัยรำชภัฎมหำสำรคำม 
มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ วิทยำเขตมหำสำรคำม วิทยำลัยเทคนิคมหำสำรคำม วิทยำลัยอำชีวศึกษำ
มหำสำรคำม วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหำสำรคำม วิทยำลัยสำรพัดช่ำงมหำสำรคำม วิทยำลัยกำรอำชีพ
พยัคฆภูมิพิสัย และวิทยำลัยเทคนิควำปีปทุม และบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
มหำสำรคำมเข้ำร่วมประชุมวำงแผนร่วมกัน โดย ได้พิจำรณำจัดสรรจ ำนวนโควต้ำกำรเข้ำศึกษำต่อตำม
โครงกำรเด็กดีมีที่เรียนให้กับนักเรียนในสังกัด และวำงแผนกำรชี้แจงรำยละเอียดให้กับครูแนะแนวโรงเรียนใน
สังกัดในล ำดับต่อไป 

2. ประชุมชี้แจงกำรจัดสรรและรำยละเอียดโควตำเข้ำศึกษำต่อโครงกำรเด็กดีมีที่เรียนโดยจัด
ประชุม 2 รุ่น ดังนี้ 

รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 16 กันยำยน 2564 ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธำจำรย์ สพม.มหำสำรคำม โดย 
โดยกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ ได้จัดประชุมชี้แจงกำรจัดสรรและรำยละเอียดโควต้ำเข้ำศึกษำต่อใน
สถำบันอุดมศึกษำและอำชีวศึกษำ จ.มหำสำรคำม ตำมโครงกำรส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และ
บ ำเพ็ญประโยชน์เข้ำศึกษำต่อ (โครงกำรเด็กดีมีที่เรียน) ในปีกำรศึกษำ 2565 โดยมีผู้เข้ำร่วมประชุม 40 คน 
ประกอบด้วย บุคลำกร สพม.มค. ผู้แทนมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม มหำวิทยำลัยรำชภัฎมหำสำรคำม 
มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ วิทยำเขตมหำสำรคำม วิทยำลัยอำชีวศึกษำมหำสำรคำม วิทยำลัยเทคนิค
มหำสำรคำม วิทยำลัยเทคนิควำปีปทุม วิทยำลัยสำรพัดช่ำงมหำสำรคำม  วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยี
มหำสำรคำม วิทยำลัยกำรอำชีพพยัคภูมิพิสัย พร้อมด้วยคุณครูโรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 18 โรงเรียน เข้ำร่วม
ประชุม เพื่อรับทรำบจ ำนวนโควตำ รำยละเอียดกำรเข้ำศึกษำต่อตำมโครงกำรแต่ละสถำบันดังกล่ำว 

รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 17 กันยำยน 2564 ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธำจำรย์ สพม.มหำสำรคำม โดย 
โดยกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ ได้จัดประชุมชี้แจงกำรจัดสรรและรำยละเอียดโควต้ำเข้ำศึกษำต่อใน
สถำบันอุดมศึกษำและอำชีวศึกษำ จ.มหำสำรคำม ตำมโครงกำรส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และ
บ ำเพ็ญประโยชน์เข้ำศึกษำต่อ(โครงกำรเด็กดีมีที่เรียน) ในปีกำรศึกษำ 2565 โดยมีผู้เข้ำร่วมประชุม 40 คน 
ประกอบด้วย บุคลำกร สพม.มค. ผู้แทนมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม มหำวิทยำลัยรำชภัฎมหำสำรคำม 
มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ วิทยำเขตมหำสำรคำม วิทยำลัยอำชีวศึกษำมหำสำรคำม วิทยำลัยเทคนิค
มหำสำรคำม วิทยำลัยเทคนิควำปีปทุม วิทยำลัยสำรพัดช่ำงมหำสำรคำม  วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยี
มหำสำรคำม วิทยำลัยกำรอำชีพพยัคภูมิพิสัย พร้อมด้วยคุณครูโรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 17 โรงเรียน เข้ำร่วม
ประชุม เพื่อรับทรำบจ ำนวนโควตำ รำยละเอียดกำรเข้ำศึกษำต่อตำมโครงกำรแต่ละสถำบันดังกล่ำว 

3. กิจกรรมประกวดนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์ โครงกำรเด็กดี               
มีที่เรียน โดยจัดกิจกรรมดังนี้ 

3.1 ประชุมวำงแผนก ำหนดเกณฑ์กำรคัดเลือกนักเรียน เมื่อวันที่ 23 สิงหำคม 2564      
ณ ห้องประชุม 150 ปี เมืองมหำสำรคำม เพ่ือประชำสัมพันธ์กำรรับสมัครให้กับโรงเรียนในสังกัดต่อไป 
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3.2 รับสมัครระหว่ำงวันที่ 23 สิงหำคม 2564 – 17 กันยำยน 2564 โดย ให้โรงเรียน
จัดส่งผลงำนนักเรียนเพื่อคัดเลือกต่อไป 
3.3 ประชุมชี้แจงเกณฑ์กำรคัดเลือกนักเรียนให้คณะกรรมกำรตัดสิน ระหว่ำงวันที่ 30 กันยำยน 2564 –         
1 ตุลำคม 2564   

3.4 คณะกรรมกำรตัดสินอ่ำนผลงำนนักเรียน และตัดสินในวันที่ 5 ตุลำคม 2564  
ภาพกิจกรรม 

  



 79 รายงานผล การก ากับ ติดตาม ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ปัญหา / อุปสรรค / ความเสี่ยง 
- 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

กระบวนกำรคัดเลือกควรเน้นย้ ำจำกโรงเรียนต้นสังกัดที่คัดเลือกเด็กนักเรียนควรเลือกนักเรียน   
ที่จะเข้ำเรียนจริง ๆ จะได้ไม่เป็นกำรกันสิทธิ์นักเรียนที่ต้องกำรเข้ำเรียนจริง ๆ 

27. ชื่อโครงการ :  ส่งเสริมและกระจายโอกาสให้นักเรียนได้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2564 
 ด ำเนินกำรแล้ว 

งบประมาณ  จำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม จ ำนวน 10,000 บำท     
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้นักเรียนกลุ่มเป้ำหมำยในสังกัดได้รับโอกำสให้เข้ำถึงบริกำรด้ำนทุนกำรศึกษำ  
2. เพ่ือให้มีหลักเกณฑ์, แนวทำงปฏิบัติ ในกำรส่งเสริมให้นักเรียนและโรงเรียนได้รับโอกำสให้

เข้ำถึงบริกำรด้ำนทุนกำรศึกษำ เป็นของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม และโรงเรียน
สำมำรถน ำไปใช้ได้ 

3. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนที่ขำดแคลนทุนทรัพย์ด้ำนกำรศึกษำได้รับทุนกำรศึกษำ 
4. เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมให้นักเรียนที่ขำดแคลนทุนทรัพย์ด้ำนกำรศึกษำตลอดจนขำดแคลนโอกำส

ได้รับกำรดูแล เข้ำถึง และได้รับทุนกำรศึกษำพระรำชทำน โครงกำรทุนเฉลิมรำชกุมำรี (สมเด็จพระกนิษฐำฯ) 
5. เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมให้นักเรียนที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และมีศักยภำพให้ได้รับทุนกำรศึกษำ

พระรำชทำน ม.ท.ศ. (รัชกำลที่ 10)  
6. เพ่ือเป็นกำรติดตำมนักเรียนที่ได้รับทุนกำรศึกษำ 

การด าเนินงาน 
1. กำรจัดท ำข้อมูล / คัดเลือกนักเรียนรับทุน ม.ท.ศ. (รัชกำลที่ 10) ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  

(เริ่มรับทุนปีกำรศึกษำ 2564) 
2. กำรจัดท ำข้อมูล / กำรคัดเลือกนักเรียนรับทุนเฉลิมรำชกุมำรี (เริ่มรับทุนปีกำรศึกษำ 2564) 

กำรจัดท ำเกณฑ์กำรคัดเลือกทุนแต่ละประเภท / พิจำรณำคัดเลือกทุนแต่ละประเภทเมื่อได้รับ 
3. ประสำนจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ 
4. กำรติดตำมนักเรียนทุนกำรศึกษำ 
5. สรุปและรำยงำนผล 

ผลการด าเนินงาน 
1. นักเรียนกลุ่มเป้ำหมำยในสังกัดได้รับโอกำสให้เข้ำถึงบริกำรด้ำนทุนกำรศึกษำ  
2. มีหลักเกณฑ์, แนวทำงปฏิบัติ ในกำรส่งเสริมให้นักเรียนและโรงเรียนได้รับโอกำสให้เข้ำถึง

บริกำรด้ำนทุนกำรศึกษำ เป็นของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม และโรงเรียนสำมำรถ
น ำไปใช้ได้ 

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 :  การรับนกัเรียนประจ าปีการศึกษา  2564 
 ด ำเนินกำรแล้ว 

งบประมาณ  จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จ ำนวน 16,000 บำท     
    จำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม จ ำนวน 10,000 บำท     
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือจัดท ำนโยบำยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรรับนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2564  
2. เพ่ือส่งเสริมกำรประชำสัมพันธ์กำรรับนักเรียน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564  
3. เพ่ือจัดตั้งศูนย์ประสำนงำนกำรรับนักเรียนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ

มหำสำรคำม   
4. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนมีข้อมูลสำรสนเทศเก่ียวกับกำรรับนักเรียนที่เป็นปัจจุบัน 
5.  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้รับผิดชอบกำรรับนักเรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินกำร

รำยงำนกำรรับนักเรียน ตำมท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด 
การด าเนินงาน 

1. แจ้งนโยบำยและแนวปฏิบัติกำรรับนักเรียนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน                         
ปีกำรศึกษำ 2564 

2. ประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำร่ำงนโยบำยและแนวปฏิบัติกำรรับนักเรียนของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม 

3. ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรรับนักเรียน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
4. ประชำสัมพันธ์กำรรับนักเรียน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 และส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนใน

สังกัดจัดกิจกรรมเปิดรั้วเยี่ยมชมโรงเรียน (Open house) 
5. จัดตั้งศูนย์ประสำนงำนกำรรับนักเรียนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ

มหำสำรคำม เพ่ือปฏิบัติงำนด้ำนกำรประสำนงำนกำรรับนักเรียน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
6. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรรำยงำนผลกำรรับนักเรียน เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัดสำมำรถ

ด ำเนินกำรรำยงำนผลกำรรับนักเรียนได้ทันตำมก ำหนดเวลำ 
7. ติดตำม ตรวจเยี่ยม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนกำรรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด 
8. สรุป / รำยงำนผลกำรรับนักเรียนให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทรำบ 

ผลการด าเนินงาน 
1.  โรงเรียนด ำเนินกำรตำมแนวปฏิบัติและนโยบำยกำรรับนักเรียนของส ำนักงำนคณะกรรมกำร

กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม  
2.  โรงเรียนในสังกัดมีข้อมูลสำรสนเทศท่ีเป็นปัจจุบัน สำมำรถตรวจสอบได้ 
3.  โรงเรียนในสังกัดรำยงำนผลกำรรับนักเรียน ทันตำมก ำหนดเวลำ  
4.  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม มีข้อมูลสำรสนเทศกำรรับนักเรียนที่

เป็นปัจจุบัน สำมำรถตรวจสอบได้ 
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ภาพกิจกรรม 

1. แจ้งวำงแผนกำรรับนักเรียน 

 

2. กำรจัดท ำรำ่งนโยบำยรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
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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 จึงท าให้เกิด
ปัญหาในการสมัครเข้าเรียนต่อ  การสอบคัดเลือกนักเรียน  ตลอดจนการลงพ้ืนที่ติดตามการรับนักเรียน 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนควรวำงนโยบำยในกำรด ำเนินกำรรับสมัคร         

จัดสอบ  และติดตำมกำรรับนักเรียน  ในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019    
ให้ชัดเจน เพ่ือให้ สพท.ทุกแห่ง และโรงเรียนในสังกัดทั่วประเทศน ำไปใช้ได้จริง 
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29. ชื่อโครงการ :  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา                            
                       (โครงการโรงเรียนสุจริต) : สถานศึกษา ปีงบประมาณ 2564 

 ด ำเนินกำรแล้ว 
งบประมาณ  จำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม จ ำนวน 10,000 บำท     
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และควำมตระหนักรู้ในกำรป้องกันกำรทุจริตให้กับนักเรียน 
ครู ผู้บริหำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม 

2. เพ่ือพัฒนำและยกระดับธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรของสถำนศึกษำในสังกัด 
3. เพ่ือพัฒนำนวัตกรรมกำรป้องกันกำรทุจริตเชิงรุกของสถำนศึกษำ ในสังกัดให้เข้มแข็งและมี

ประสิทธิภำพ 
4. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน กำรสร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ของชุมชน รักษำภูมิปัญญำวัฒนธรรม 
5. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน กำรด ำเนินกิจกรรมบริษัทสร้ำงกำรดี 4.0 สู่วิถีพอเพียง 

การด าเนินงาน 
1. กิจกรรมประชุมปฏิบัติกำร พร้อมทั้งวำงแผน  และจัดท ำแนวทำงกำรด ำเนินกิจกรรมตำม

โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ (โครงกำรโรงเรียนสุจริตโรงเรียน) 
เพ่ือเป้นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนให้กับสถำนศึกษำในสังกัด 

2. นิเทศ ติดตำม กำรด ำเนินกิจกรรมตำมโครงกำรฯของสถำนศึกษำในสังกัด 
3. ประชุมปฏิบัติกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม ธรรมำภิบำลในกำรบริหำรงำน กับกำรป้องกันกำร

ทุจริตในหน่วยงำน และสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ พร้อมทั้งชี้แจงแนวทำงกำรด ำเนินกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำออนไลน์ ( ITA Online) ปีงบประมำณ 2564 และกำร
ด ำเนินกำรประเมินในปีงบประมำณ 2565  

4. กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน กำรสร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ และกำรด ำเนินกิจกรรมบริษัทสร้ำงกำร
ดี 4.0 สู่วิถีพอเพียง 

5. กิจกรรมประกวด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน ำเสนอผลงำน ภำยใต้กำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร
เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ 
ผลการด าเนินงาน 

1. สถำนศึกษำในสังกัดมีแผนปฏิบัติกำรด ำเนินกิจกรรมตำมโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ คิดเป็นร้อยละ 100 

2. กิจกรรมกำรนิเทศ ติดตำม กำรจัดกำรเรียนกำรสอน พร้อมทั้งกำรด ำเนินกิจกรรมตำม
โครงกำรฯ ทุกรูปแบบ คดิเป็นร้อยละ 100  

3. สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียนสร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 100 
4. นักเรียนสำมำรถค้นหำผลิตภัณฑ์ชุมชน และสำมำรถสร้ำงสรรค์ผลงำนด้วยกำรจัดท ำเป็นคลิป

วีดีโอได้ 
5. สถำนศึกษำขอรับงบประมำณสนับสนุนกำรด ำเนินกิจกรรมตำมโครงกำรฯ คิดเป็นร้อยละ 

71.5  
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6. สถำนศึกษำส่งผลงนเข้ำร่วมประกวดจ ำนวนน้อย คิดเป็นร้อยละ 10  

ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหา / อุปสรรค / ความเสี่ยง 

กำรจัดสรรงบประมำณในเดือนกันยำยน ท ำให้ไม่สำมำรถด ำเนินกิจกรรมได้ครบ และมี
ประสิทธิภำพเนื่องจำกจ ำกัดด้วยระยะเวลำ 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

ก ำหนดแนวทำงในกำรด ำเนินกิจกรรมในต้นปีงบประมำณ และจัดสรรงบประมำณอย่ำงช้ำใน 
ไตรมำสที่ 3 
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30. ชื่อโครงการ :  นิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 ด ำเนินกำรแล้ว 

งบประมาณ  จำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม จ ำนวน 85,000 บำท     
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือติดตำม นิเทศ และประเมินผลกำรจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบำยและจุดเน้นกำร
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำทุกระดับ 

2. เพ่ือพัฒนำศึกษำนิเทศก์ให้มีสมรรถนะและสำมำรถปฏิบัติงำนได้ตำมมำตรฐำน 
3. เพ่ือพัฒนำกระบวนกำรนิเทศตำมสภำพควำมต้องกำรในกำรนิเทศของโรงเรียน 

การด าเนินงาน 
1. กำรประชุมปฏิบัติ วำงแผนด ำเนินงำน จัดท ำแผนกำรนิเทศ ติดตำมวิถีใหม่โดยใช้พ้ืนที่        

เป็นฐำน  
2. กำรประชุมปฏิบัติกำรสร้ำงเครื่องมือนิเทศ ติดตำม กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนกำรณ์

กำรแพร่เชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID - 19) กำรนิเทศติดตำมจุดเน้น นโยบำยส ำคัญ เร่งด่วน ทั้งในรูปแบบ 
On-Site และ Online 

3. กิจกรรมนิเทศ ติดตำม กำรจัดกำรเรียนกำรสอน โรงเรียนในสังกัดจ ำนวน 35 โรงเรียน       
ในรูปแบบ On-Site และ Online ตำมสถำนกำรณ์กำรแพร่เชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID - 19) 

4. กิจกรรมกำรนิเทศตำมสภำพควำมต้องกำรในกำรนิเทศของโรงเรียน และพัฒนำระบบกำร
นิเทศภำยในโรงเรียน 

5. กิจกรรมกำรติดตำม ประเมินผลโดยคณะกรรมกำรร่วม (คณะกรรมกำรจำกสพม.มค             
/ก.ต.ป.น./ผู้ทรงคุณวุฒิ/ตัวแทนผู้บริหำร/ศึกษำนิเทศก์) 
ผลการด าเนินงาน 

1. กิจกรรมกำรนิเทศ ติดตำม กำรจัดกำรเรียนกำรสอน และนิเทศ ติดตำม จุดเน้น นโยบำย
ส ำคัญเร่งด่วน ของโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม  จ ำนวน 35 
โรงเรียน ทั้งในรูปแบบ On-Site และ Online จ ำนวน 2 ครั้งในภำคเรียนที่ 1/2564 คิดเป็นร้อยละ 100  

2. กิจกรรมกำรติดตำม ประเมินผลโดยคณะกรรมกำรร่วม (คณะกรรมกำรจำกสพม.มค            
/ก.ต.ป.น./ผู้ทรงคุณวุฒิ/ตัวแทนผู้บริหำร/ศึกษำนิเทศก์) ได้มีกำรด ำเนินกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรติดตำม 
ประเมินผลเป็นรูปแบบออนไลน์  

3. กิจกรรมกำรนิเทศตำมสภำพควำมต้องกำรในกำรนิเทศของโรงเรียน และพัฒนำระบบกำร
นิเทศภำยในโรงเรียน ไม่สำมำรถด ำเนินเป็นไปตำมที่โรงเรียนต้องกำรให้ด ำเนินกิจกรรมร่วมคิด ร่วมท ำได้ 
เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่เชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ท ำให้มีข้อจ ำกัดในกำรไปด ำเนินกิจกรรมที่สถำนศึกษำ 
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ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหา / อุปสรรค / ความเสี่ยง 
- 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
- 

31. ชื่อโครงการ :  พัฒนาการนิเทศการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 ด ำเนินกำรแล้ว 

งบประมาณ  จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จ ำนวน 21,000 บำท     
วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรนิเทศกำรศึกษำ ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  2. เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้วยนวัตกรรมกำรนิเทศ 
การด าเนินงาน 

1. กิจกรรมนิเทศ ติดตำม กำรจัดกำรเรียนกำรสอน โรงเรียนในสังกัดจ ำนวน 35 โรงเรียน 
2. กิจกรรมพัฒนำระบบกำรนิเทศ ติดตำม กำรจัดกำรเรียนกำรสอน และจุดเน้น นโยบำยส ำคัญ

เร่งด้วย ด้วยกิจกิจกรรม ดังนี้ 
2.1 กำรประชุมปฏิบัติ วำงแผนด ำเนินกำร กำรสร้ำงเครื่องมือนิเทศ ติดตำม กำรจัดกำรเรียน

กำรสอนในสถำนกำรณ์กำรแพร่เชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID - 19) 
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2.2 กำรพัฒนำระบบกำรนิเทศ ติดตำม ออนไลน์ (S – note) โดยกำรออกแบบระบบ
ออนไลน์สำมำรถสื่อสำรได้ 2 ทำง คือผู้นิเทศ และผู้รับกำรนิเทศ โดยผู้นิเทศ บันทึกข้อเสนอแนะ ค ำแนะน ำ 
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน พร้อมทั้งกำรด ำเนินงำนแก่ผู้รับกำรนิเทศ และผู้รับกำรนิเทศสำมำรถรับรู้ผลกำร
นิเทศ สำมำรถน ำผลกำรนิเทศมำพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และพัฒนำระบบกำรด ำเนินงำนของตนเอง
ได ้

3. กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ด้วยกำรคัดเลือกรูปแบบกำรนิเทศ
ภำยในของสถำนศึกษำที่ประสบควำมส ำเร็จ เป็นแบบอย่ำงได้ เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมกำรนิเทศภำยในของ
สถำนศึกษำให้มีควำมเข้มแข็ง และมีควำมต่อเนื่อง 
ผลการด าเนินงาน 

1. กิจกรรมกำรนิเทศ ติดตำม กำรจัดกำรเรียนกำรสอน และนิเทศ ติดตำม จุดเน้น นโยบำย
ส ำคัญเร่งด่วน ของโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม จ ำนวน 35 โรงเรียน 
คิดเป็นร้อยละ 100  

2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม มีระบบกำรนิเทศ ติดตำม ออนไลน์    
(S – note) ที่สำมำรถใช้งำนได้ 

3. กำรพัฒนำระบบกำรนิเทศ ติดตำม  ออนไลน์ (S – note) ที่ต้องด ำเนินกำรพัฒนำระบบให้มี
ประสิทธิภำพเพ่ิมมำกขึ้น รวมถึงกำรเข้ำถึงง่ำย สะดวกกับกำรใช้งำน และครอบคลุมถึงผู้นิเทศภำยใน
สถำนศึกษำสำมำรถใช้ระบบนี้ในกำรนิเทศ ติดตำม กำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำยในสถำนศึกษำได้ 
ภาพกิจกรรม 
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ปัญหา / อุปสรรค / ความเสี่ยง 

1. ข้อจ ำกัดของระบบนิเทศ ติดตำม ออนไลน์ (S – note) คือ บุคลำกรในสถำนศึกษำสำมำรถดู
บันทึกผลกำรนิเทศ ติดตำมได้ แต่ไม่สำมำรถใช้ในกำรนิเทศภำยในสถำนศึกษำ  

2. พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำระบบ จ ำนวนมำกขึ้น 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

พัฒนำระบบนิเทศ ติดตำม ออนไลน์ (S – note) อย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือให้ครอบคลุมถึงผู้นิเทศ
ภำยในสถำนศึกษำสำมำรถใช้ระบบนี้ในกำรนิเทศ ติดตำม กำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำยในสถำนศึกษำได้ 
 
32. ชื่อโครงการ :  พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ครภูาษาไทย และการสร้างเครือข่าย 
                       การนิเทศภายใน โดยใช้รูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลัง โรงเรียนในสังกัด     
                       ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

 ด ำเนินกำรแล้ว 
งบประมาณ   -    
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำน       
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม 

2. เพ่ือพัฒนำสมรรถนะกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูภำษำไทย โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม  

3. เพ่ือกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรนิเทศภำยในโดยใช้รูปแบบกำรนิเทศแบบเสริมพลังในกำรจัด     
กำรเรียนรู้ของครูภำษำไทย    

4. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ มหำสำรคำมทั้ง 35 โรงเรียน 
การด าเนินงาน 

กรอบกำรพัฒนำ หรือรูปแบบกำรพัฒนำ 
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กำรนิเทศแบบเสริมพลัง หมำยถึง วิธีกำรหรือแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูภำษำไทยระดับ
มัธยมศึกษำตอนต้น ให้ผู้เรียนได้มีประสบกำรณ อันก่อให้เกิดกำรเรียนรู ได้ง่ำย และเกิดกำรเรียนรู้ตำม
วัตถุประสงค์ ที่อำศัยกำรเสริมพลัง (Empowerment) มีองค์ประกอบ 3 ประกำร ได้แก่ กำรให้กำรสนับสนุน 
กำรให้โอกำส และกำรสร้ำงแรงจูงใจ โดยพัฒนำให้ครูสำมำรถท ำงำนเป็นทีม และให้ครูได้เรียนรู้จำกกำรลงมือ
จัดกำรเรียนรู้และกำรสะท้อนคิดกำรจัดกำรเรียนรู้ของตนเอง ซึ่งมีขั้นตอนกำรนิเทศแบบเสริมพลัง ที่เรียกว่ำ 
SPIDER ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ  
   ขั้นตอนที่ 1 กำรส ำรวจสภำพปัญหำ (Survey)  
   ขั้นตอนที่ 2 กำรวำงแผนกำรนิเทศ (Plan)  
   ขั้นตอนที่ 3 กำรให้ควำมรู้ก่อนกำรนิเทศ (Informing)  
   ขั้นตอนที่ 4 กำรปฏิบัติกำรนิเทศ (Do) ซึ่งมีกำรด ำเนินงำนกำรนิเทศ เป็น 7 ขั้น ประกอบด้วย  
     ขั้นที่ 1 กำรสื่อสำรสร้ำงควำมเข้ำใจ   
     ขั้นที่ 2 วำงแผนก ำหนดเป้ำหมำยและแนวทำงกำรด ำเนินงำน   
     ขั้นที่ 3 กำรเยี่ยมเยียนสังเกตกำรสอนในชั้นเรียน   
     ขั้นที่ 4 ร่วมกันสะท้อนผลหลังจำกสังเกตกำรสอน  
     ขั้นที่ 5 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ข้อมูลย้อนกลับ  
     ขั้นที่ 6 เปิดชั้นเรียนสร้ำงแรงจูงใจและควำมเชื่อมั่น   
     ขั้นที่ 7 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
   ขั้นตอนที่ 5 กำรประเมินผลกำรนิเทศ (Evaluation) 
   ขั้นตอนที่ 6 กำรสร้ำงขวัญก ำลังใจ (Reinforcing) 
ผลการด าเนินงาน 

1. ครูภำษำไทยได้รับกำรส่งเสริมในกำรจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนกำรคิด       
กำรประยุกต์ใช้ควำมรู้ เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหำ ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จำกประสบกำรณ์
จริง ฝึกปฏิบัติให้ท ำได้ คิดเป็น ท ำเป็น รักกำรอ่ำนและใฝ่รู้ใฝ่เรียน ให้ครูจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ โดยผสมผสำน
ควำมรู้ด้ำนต่ำง ๆ ปลูกฝังค่ำนิยม คุณธรรมที่ดีงำม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในทุกวิชำ 

2. ครูภำษำไทยได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะกำรจัดกำรเรียนรู้ ควำมสำมำรถของครูภำษำไทย      
ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย ให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ตำมมำตรฐำนสำระกำรเรียนรู้ในแต่ละ
ชั้น ซึ่งเกิดจำกกำรใช้รูปแบบกำรนิเทศแบบเสริมพลัง ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ 1) ควำมรู้ 2) ทักษะ
ในกำรจัดกำรเรียนรู้ และ 3) ทัศนคติ  

3. ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ภำษำไทย ด้ำนกำรฟัง พูด อ่ำน และเขียน ได้บรรลุ
จุดมุ่งหมำยของกำรฟัง พูด อ่ำน และเขียน ตำมหลักสูตรภำษำไทยในแต่ละระดับชั้น เพ่ือใช้ภำษำติดต่อสื่อสำร
ทั้งกำรรับรู้และถ่ำยทอดควำมรู้สึกนึกคิดอย่ำงมีประสิทธิภำพและสัมฤทธิ์ผล ซึ่งเกิดจำกกำรใช้รูปแบบกำร
นิเทศแบบเสริมพลัง 
  



 92 รายงานผล การก ากับ ติดตาม ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ปัญหา / อุปสรรค / ความเสี่ยง 
1. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรหรือกิจกรรมไม่เป็นไปตำมแผ่นที่ก ำหนด เนื่องจำกกำร

ด ำเนินกำรภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัวโคโรนำ 2019 (Covid - 19)  
2. งบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรช้ำ ส่งต่อกำรด ำเนินกำรกิจกรรมต้องด ำเนินกำรไปตำม

งบประมำณอนุมัติ 
3. กำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูไม่สำมำรถด ำเนินกำรสอนในชั้นเรียนได้เต็มที่ มีกำร

ปรับเปลี่ยนวิธีกำรสอนตำมสถำนกำรณ์ ส่งผลให้ครูต้องปรับเปลี่ยนตนเอง ปรับเปลี่ยนนวัตกรรม หรือวิธีกำร
สอนใหม่ตลอดเวลำ 

4. กำรด ำเนินกำรนิเทศ ติดตำม และให้ควำมช่วยเหลือไม่เป็นไปตำมแผนหรือวิธีกำรที่ก ำหนดได้
เต็มศักยภำพ เป็นกำรนิเทศ ติดตำม และให้ควำมช่วยเหลือผ่ำนระบบออนไลน์ หรือระบบเอกสำร 
ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 

ภาพ : การให้ความรู้ และการสร้างเครือข่ายการนิเทศภายในด้านภาษาไทย 
 

 

 

 

 

 

ภาพ : การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการตามโครงการ 
 
ปัญหา / อุปสรรค / ความเสี่ยง 
- 
ข้อเสนอแนะ 
-  
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33. ชื่อโครงการ :   การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพและการมีงานท าในศตวรรษที่ 21   
                        ตามแนวทางแห่งศาสตร์พระราชา โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
                        มัธยมศึกษามหาสารคาม 

 ด ำเนินกำรแล้ว 
งบประมาณ  จำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม จ ำนวน 10,000 บำท       
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือจัดท ำและพัฒนำหลักสูตรกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำอำชีพและกำรมีงำนท ำ 
ในศตวรรษท่ี 21 ตำมแนวทำงแห่งศำสตร์พระรำชำ ที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำผู้เรียนให้เกิดทักษะพื้นฐำนอำชีพ  

2. เพ่ือพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้สำมำรถน ำหลักสูตรสู่กำรปฏิบัติจริง 
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีพทั้งภำคทฤษฎีและปฏิบัติ กับนักเรียนระดับต่ำง ๆ ให้เหมำะสมกับวัยได้อย่ำง
มีคุณภำพ เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง  

3. เพ่ือพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้นักเรียนมีควำมรู้ ประสบกำรณ์ และทักษะพ้ืนฐำน
อำชีพเพ่ือกำรมีงำนท ำ ตำมแนวทำงแห่งศำสตร์พระรำชำ ที่เหมำะสมกับท้องถิ่น และสังคม 

4. เพ่ือนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำอำชีพและกำรมีงำนท ำ 
ในศตวรรษท่ี 21 ตำมแนวทำงแห่งศำสตร์พระรำชำ  

5. เพ่ือน ำเสนอผลงำนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำ 
เพ่ือพัฒนำอำชีพและกำรมีงำนท ำ ตำมแนวทำงแห่งศำสตร์พระรำชำ ในกำรพัฒนำสู่ 1 โรงเรียน  
1 นวัตกรรม 1 อำชีพ (Smart Innovative School)  
การด าเนินงาน 

กรอบกำรพัฒนำ หรือรูปแบบกำรพัฒนำ 

 
1. จัดท ำและพัฒนำหลักสูตรกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำอำชีพและกำรมีงำนท ำ เป็นกำรจัดท ำ 

และหรือพัฒนำหลักสูตรรำยวิชำพ้ืนฐำนและรำยวิชำเพ่ิมเติม ซึ่งเป็นเอกสำรกำรสร้ำงและพัฒนำหลักสูตร โดย
มีกำรวิเครำะห์มำตรฐำน กำรเรียนรู้ และตัวชี้วัด เพ่ือจัดท ำค ำอธิบำยรำยวิชำ หน่วยกำรเรียนรู้ รวมทั้ง  
มีกำรประเมินควำมสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด หรือผลกำรเรียนรู้ ให้ตรงตำมโครงสร้ำง
หลักสูตรสถำนศึกษำ 
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2. พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้สำมำรถน ำหลักสูตรสู่กำรปฏิบัติจริง ในกำรจัด 
กำรเรียนกำรสอนอำชีพทั้งภำคทฤษฎีและปฏิบัติ  เป็น วิธีกำรที่มุ่งจะเพ่ิมพูนควำมรู้  ควำมช ำนำญ  
และประสบกำรณ์ เพ่ือให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ที่อยู่ในควำมรับผิดชอบได้ดี โดย
กำรจัดอบรมตำมโครงกำรพัฒนำครูและบุคลำกรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีทั้งในและนอกสถำนศึกษำ 

3. พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้นักเรียนมีควำมรู้ ประสบกำรณ์ และทักษะพ้ืนฐำนอำชีพ  
เป็นกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมขั้นตอนของ QSCCS กระบวนกำรใน 5 ขั้นตอนของ QSCCS  
มีข้ันตอนดังนี้  

3.1 ขั้นที่ 1 Learn to Question ได้แก่ กำรเตรียมหลักสูตรและแหล่งเรียนรู้กำรเตรียม
บทบำทครู กำรส ำรวจชุมชนสร้ำงแรงบันดำลใจ และกำรระดมควำมคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

3.2 ขั้นที่ 2 Learn to Search ได้แก่ กำรสืบค้น วิเครำะห์จ ำแนกแยกแยะข้อมูลที่ถูกต้อง  
และกำรออกแบบกำรเรียนรู้รวมกัน  

3.3 ขั้นที่ 3 Learn to Construct ได้แก่ กำรลงมือปฏิบัติ จำกกำรเรียนรู้ กำรทดลอง กำร
สร้ำงชิ้นงำน กำรเรียนรู้จำกผู้เชี่ยวชำญและของจริง และกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

3.4 ขั้นที่ 4 Learn to Communicate ได้แก่ กำรสรุปข้อมูลเพ่ือน ำเสนอ สื่อสำรในรูปแบบ
ต่ำงๆ  

3.5 ขั้นที่ 5 Learn to Service ได้แก่ กำรประยุกต์ต่อยอดองค์ควำมรู้เพ่ือสังคม 
4. นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำอำชีพและกำรมีงำนท ำ เป็นกำร

นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำอำชีพเพ่ือกำรมีงำนท ำ มีข้ันตอนดังนี ้
4.1 ขั้นวำงแผนกำรนิเทศ (Plan-P) ด ำเนินกำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนเพ่ือจัดท ำ

แผนนิเทศติดตำม และประเมินผล ก ำหนดประเด็นในกำรนิเทศ ก ำหนดวันเวลำในกำรนิเทศ และก ำหนด
เครื่องมือในกำรนิเทศ 

4.2 ขั้นสร้ำงเครื่องมือนิ เทศ (Supervision Tools-S) จัดท ำเครื่องมือนิ เทศ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้รับกำรนิเทศ เพ่ือให้ผู้นิเทศทรำบถึงที่มำของปัญหำ และควำมต้องกำร และ
วำงแผนแก้ปัญหำได้ถูกต้อง 

4.3 ขั้นปฏิบัติกำรนิเทศ (Do-D) ท ำหนังสือแจ้งก ำหนดกำรนิเทศ และด ำเนินกำรนิเทศ  
ตำมกระบวนกำรนิเทศ 

4.4 ขั้นรำยงำนผลกำรนิเทศ (Report-R) ด ำเนินกำรประเมินผลและรำยงำนผลกำรนิเทศ
ติดตำม เพ่ือรำยงำนผล KRS, ARS, มำตรฐำนเขต และกำรด ำเนินงำนโครงกำร เพ่ือน ำผลจัดท ำแผนปรับปรุง
พัฒนำต่อไป 

5. น ำเสนอผลงำนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำ
อำชีพและกำรมีงำนท ำ ตำมแนวทำงแห่งศำสตร์พระรำชำ ในกำรพัฒนำสู่ 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม 1 อำชีพ 
(Smart Innovative School) เป็นกำรสร้ำงขวัญกำลังใจ ควำมสำมัคคี และควำมสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
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ของบุคลำกร และยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับครูที่มีผลกำรปฏิบัติงำนดีเด่น และเพ่ือให้เป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่ครูใน
โรงเรียน  
ผลการด าเนินงาน 

1. สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำหลักสูตรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพให้เอ้ือต่อกำรพัฒนำ 
ผู้เรียนให้เกิดทักษะพ้ืนฐำนอำชีพ มีทักษะจ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 น ำไปสู่กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรมีงำนท ำ 
(Career Education) สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียนและท้องถิ่น รวมทั้งได้พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนเพ่ืออำชีพและกำรมีงำนท ำในศตวรรษท่ี 21 ตำมแนวทำงแห่งศำสตร์พระรำชำ  

2. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีกระบวนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้และทักษะพ้ืนฐำนอำชีพ
และกำรท ำงำนให้กับนักเรียนระดับต่ำง ๆ ให้เหมำะสมกับวัยได้อย่ำงมีคุณภำพ เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง มี
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนพัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอน ทักษะและกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้มี
ประสิทธิภำพและเต็มศักยภำพ มีกำรน้อมน ำศำสตร์พระรำชำ ได้แก่ หลักกำรทรงงำน 23 ประกำร หลักกำร
พัฒนำ เข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำ และหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรพัฒนำตนเองและพัฒนำผู้เรียน 
รวมทั้งมีนวัตกรรมทำงกำรบริหำรจัดกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ และกำรส่งเสริมอำชีพ  

3. ครูได้รับกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำอำชีพ และกำร
มีงำนท ำอย่ำงเป็นระบบ จำกกำรมีส่วนร่วมของทุกฝ่ำย  

4. สถำนศึกษำ ครู และนักเรียนมีกำรน ำเสนอผลงำนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
เกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำอำชีพและกำรมีงำนท ำ ตำมแนวทำงแห่งศำสตร์พระรำชำ  
ในกำรพัฒนำสู่ 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม 1 อำชีพ (Smart Innovative School)  

5. นักเรียนมีควำมภูมิใจในควำมเป็นไทย น้อมน ำแนวทำงแห่งศำสตร์พระรำชำสู่กำรปฏิบัติ        
มีควำมรู้ ทักษะพ้ืนฐำนอำชีพในกำรประกอบอำชีพและกำรท ำงำน และมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น 
ภาพกิจกรรม 
 

 
 

   
 

 
 
 
 

ฐานการเรียนรู้หลกัสูตรอาชีพระยะสั้น  
รร.ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

หลักสูตรอาชีพระยะสั้นการท าศิราภรณ์  
ร.ร.ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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ปัญหา / อุปสรรค / ความเสี่ยง 
เนื่องด้วยสถำนกำรณ์โควิด เป็นกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ในรูปแบบวีดิโอ  เป็นกำรฝึกทักษะ

ออนไลน์ท ำให้นักเรียนไม่ได้ลงมือปฏิบัติจริง ท ำให้กำรเรียนกำรสอนไม่ประสบผลส ำเร็จเท่ำที่ควร  
และประกอบกับนักเรียนไม่มีงบประมำณส ำหรับกำรซื้อชั่วโมงอินเทอร์เน็ต ท ำให้บำงชั่วโมงนักเรียน 
ไม่ได้เรียน เพรำะต้องเรียนวิชำหลัก 

34. ชื่อโครงการ :   การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
 ด ำเนินกำรแล้ว 

งบประมาณ   จำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม จ ำนวน 18,000 บำท     
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือส่งเสริมให้สถำนศึกษำในสังกัดด ำเนินกำรขับเคลื่อนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถำนศึกษำ 

2. เพ่ือครูในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนทุกคนให้มีวิถีชีวิตตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงอย่ำงเป็นรูปธรรม ต่อเนื่องและยั่งยืน 

3. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเกิดกระบวนกำรเรียนรู้ตำมรอยพระยุคลบำทตำมหลักปรั ชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงผ่ำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 

4. เพ่ือนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถำนศึกษำ เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และขยำยผลกำรพัฒนำผู้เรียนให้สำมำรถด ำรงชีวิตตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในสถำนศึกษำทุกโรงเรียน 
การด าเนินงาน 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

โครงการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 

รัฐบำลและกระทรวงศึกษำธิกำร 
มียุทธศำสตร์กำรพัฒนำชำติ  
โดยน้อมน ำ “ศำสตร์พระรำชำ” 
ของในหลวงรัชกำลที่ 9 เป็น
แนวทำงหลักและวำระส ำคัญ 
ของชำติเพื่อให้ประเทศไทย 
บรรลุวิสัยทัศน์ที่ว่ำ “ประเทศ 
มีควำมมั่นคง ยั่งยืน เป็นประเทศที่
พัฒนำแล้วดว้ยพัฒนำกำรตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” 

สถำนศกึษำน้อมน ำหลกัปรัชญำ 
ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลกั 
แห่งกำรบริหำรและกำรจดักำรศึกษำ
อย่ำงมีประสทิธิภำพตอ่เนื่อง 
และย่ังยืน 

ผู้บริหำร คร ูและบุคลำกรทำง 
กำรศกึษำนกัเรียนและผู้มีส่วน
เกี่ยวขอ้ง ด ำเนนิชีวิตตำมแนวทำง 
เศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลตอ่ 
กำรพัฒนำพลเมือง และประเทศ 
ทั้งในมิตติิสัคมและเศรษฐกิจ 

นักเรียนในสถำนศกึษำทกุแห่ง 
สังกัด สพม.มค ทั้ง 35 โรงเรียน 
ได้รับกำรบ่มเพำะอุปนิสัย  
“อยู่อย่ำงพอเพียง” ครู ผู้บริหำร
สถำนศกึษำ นอ้มน ำหลักปรัชญำ 
ของเศรษฐกจิพอเพียงสู่กำรบริหำร 
และกำรจัดกำรเรียนรู้ เพื่อพัฒนำ 
ให้ทุกโรงเรียนทัว่ประเทศเปน็ 
“สถำนศกึษำพอเพียง” 
 

สพม.มค ด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 
สอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561 - 2580) นโยบำยและจุดเน้น
กระทรวงศึกษำธิกำร และแผนปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ 
   α วิสยัทัศน์ (Vision) “เป็นองค์กรคุณภำพ สืบสำนศำสตร์พระรำชำ จัดกำรศึกษำ 
สู่ควำมเป็นเลิศ ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี”  
   α พันธกิจ (ขอ้ 5) ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำตำมหลักศำสตร์พระรำชำเพื่อพฒันำ
คุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้มสู่กำรพัฒนำทีย่ั่งยืน (SDGs) 
   α เป้าหมาย (ขอ้ 2.5.1.7) สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรศึกษำตำมหลักศำสตร์พระรำชำ 
และหลักธรรมำภิบำล สูก่ำรเป็น 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม 1 อำชีพ 
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1. ประชุมคณะกรรมกำร จ ำนวน 15 คน เพื่อวำงแผนกำรด ำเนินงำน 
2. จัดสรรงบประมำณให้กับโรงเรียนดงใหญ่วิทยำคม รัชมังคลำภิเษก โรงเรียนปอพำนพิทยำคม 

รัชมังคลำกภิเษก เพ่ือเตรียมควำมพร้อมรับกำรประเมินเป็นศูนย์กำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้ำนกำรศึกษำ รอบ 2563/1 และจัดสรรงบประมำณให้โรงเรียนกันทรวิชัย เพ่ือพัฒนำศูนย์กำรเรียนรู้
ให้เกิดควำมยั่งยืน 

3. ด ำเนินกำรพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของสถำนศึกษำที่น ำหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำประยุกต์ใช้ในโรงเรียนสังกัด สพม.มค 

4. กำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของสถำนศึกษำที่น ำหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำประยุกต์ใช้ในโรงเรียน สังกัด สพม.มค 

5. สรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรขับเคลื่อนศูนย์กำรเรียนรู้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้ำนกำรศึกษำ 
ผลการด าเนินงาน 

1. สถำนศึกษำด ำเนินกำรพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่น ำหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงมำประยุกต์ใช้ในโรงเรียนสังกัด สพม.มค 

2. ครูมีสมรรถนะในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนทุกคนให้มีวิถีชีวิตตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงอย่ำงเป็นรูปธรรม ต่อเนื่องและยั่งยืน 

3. นักเรียนเกิดกระบวนกำรเรียนรู้ตำมรอยพระยุคลบำทตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผ่ำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ มำประยุกต์ใช้ในโรงเรียนสังกัด สพม.มค 

4. ครูได้รับกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถำนศึกษำ เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และขยำยผลกำรพัฒนำผู้เรียนให้สำมำรถด ำรงชีวิตตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในสถำนศึกษำทุกโรงเรียน  
ภาพกิจกรรม 

สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม มีกำรจัดกำรเรียนรู้
บูรณำกำรหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง จ ำนวน ๓๕ โรงเรียน มีศูนย์กำรเรียนรู้ จ ำนวน ๑ โรงเรียน คือ 
โรงเรียนกันทรวิชัย และมีโรงเรียนเพ่ือเตรียมควำมพร้อมรับกำรประเมินเป็นศูนย์กำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้ำนกำรศึกษำ จ ำนวน ๒ โรงเรียน คือ โรงเรียนดงใหญ่วิทยำคม รัชมังคลำภิเษก และ
โรงเรียนปอพำนพิทยำคม รัชมังคลำภิเษก 
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ปัญหา / อุปสรรค / ความเสี่ยง 
ในสถำนกำรณ์ปัจจุบันเป็นช่วงของกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ท ำให้กำรจัด

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเป็นกำรจัดแบบทำงไกลออนไลน์ ด้วยวิธีกำรสอนผ่ำนช่องทำง (On air) ระบบ
อินเตอร์เน็ต แอฟพลิเคชั่น (On demand) หรือศึกษำเองที่บ้ำนโดยใช้หนังสือเรียน/แบบฝึกหัด (On Hand) 
จึงท ำให้กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนบูรณำกำรเศรษฐกิจพอเพียงด ำเนินกำรได้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์เป็น
อย่ำงมำก 
35. ชื่อโครงการ :   การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
                        ทางการเรียนและเตรียมผู้เรียนให้มีทักษะที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษท่ี 21 

 ด ำเนินกำรแล้ว 
งบประมาณ  จำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม จ ำนวน 125,000 บำท     
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือพัฒนำครูให้มีทักษะกำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือกำรจัดกำรเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21  ของครูและจัดท ำคลังสื่อ ในโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
มหำสำรคำม 

2. เพ่ือวิจัยและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital) สู่ Thailand 4.0  
ด้วย Active Learning/Coding/STEM/MCMK /DLIT/DLTV 

3. เพ่ือวิจัยและพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะอำชีพ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทักษะส ำคัญในศตวรรษท่ี 21 
4. เพ่ือนิเทศ ก ำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี  เพ่ือกำร

จัดกำรเรียนรู้ของครูในโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม  
5. เพ่ือประเมินคัดเลือกผลงำนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (BP) เกี่ยวกับกำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม 

และเทคโนโลยีเพ่ือกำรจัดกำรเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม 
การด าเนินงาน 

กรอบกำรพัฒนำ หรือรูปแบบกำรพัฒนำ 
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1. การวางแผน (P) 
1.1 วิเครำะห์สภำพปัญหำ และควำมต้องกำรกำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีฯ  

และกำรจัดกำรเรียนรู้ท่งเสริมกำรพัฒนำทักษะอำชีพในผู้เรียนเพื่อกำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
1.2 จัดท ำรำยละเอียดโครงกำร 

2. การปฏิบัติ (D) 
2.1 จัดประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนและจัดท ำคู่มือแนวกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ 

ทั้งระบบสู่กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 
2.2 ด ำเนินกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ทั้งระบบสู่กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 

และเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 กลุ่มเป้ำหมำย ได้แก่ ครูที่สมัครใจเข้ำอบรมออนไลน์ จ ำนวน 
35 โรงเรียน จ ำนวน 2,000 คน และคณะกรรมกำรด ำเนินงำน จ ำนวน 20 คน 

2.3 ประเมินคัดเลือกผลงำนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (BP) เกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ 
ทั้งระบบสู่กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21ในโรงเรียนสังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม เพ่ือรับ “รำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ.” (OBEC AWARDS) 
ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ปี 2564 (เพ่ือเป็นตัวแทนไประดับภำค) 

3. การติดตาม ตรวจสอบ (C) 
กำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ทั้งระบบสู่กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทำงกำรเรียนและเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำมหำสำรคำม 

4. การปรับปรุง (A) 
สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ทั้ งระบบสู่ 

กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21  
ผลการด าเนินงาน 

1. ครูได้รับกำรอบรมพัฒนำให้มีทักษะกำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือกำรจัด 
กำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และมีกำรจัดท ำคลังสื่อ ในโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
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 
ควำมต้องกำรผู้เรียนให้มีควำมรู้และทักษะพ้ืนฐำนอำชีพ ภำคเรียนละ 1 เรื่อง 

4. ครูได้รับกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
เพ่ือกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูในโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม 
ในรูปแบบออนไลน์ (Online) 
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5. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรประเมินคัดเลือกผลงำนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (BP) 
เกี่ยวกับกำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือกำรจัดกำรเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม จ ำนวน 34 รำย 
ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหา / อุปสรรค / ความเสี่ยง 

เนื่องด้วยสถำนกำรณ์โควิด-19 ที่ก ำลังแพร่ระบำด ท ำให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นแบบ
ผสมผสำน โดยใช้กระบวนกำรเรียนรู้ด้วยโครงงำนเป็นฐำน (Project base learning : PjBL) และกระบวนกำร
เรียนรู้แบบปัญหำเป็นฐำน (Problem base learning : PBL) ในรูปแบบออนไลน์ (online) และครูให้
ค ำปรึกษำแนะน ำ ผ่ำนช่องทำง Social Media เช่น line และ Facebook เป็นต้น 
 
36. ชื่อโครงการ :   SESMK Coding Webinar: เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสะท้อนผล 
                        การจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ สพม.มค 

 ด ำเนินกำรแล้ว 
งบประมาณ   จำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม จ ำนวน 10,000 บำท     
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสะท้อนผลกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณของครูในสังกัด 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม 

2. นิเทศ ก ำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณระดับมัธยมศึกษำ
ของครูในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม  
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3. เพ่ือจัดท ำรำยงำนกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำร
ค ำนวณระดับมัธยมศึกษำของครูในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม 
การด าเนินงาน 

กรอบกำรพัฒนำ หรือรูปแบบกำรพัฒนำ 

 
1. กำรวำงแผน (P) ประชุมเตรียมกำรคณะท ำงำน และตัดสิน Best Practice ตำมโครงกำร 

SESMK Coding Webinar: เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และสะท้อนผลกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม จ ำนวน 10 คน  

2. กำรปฏิบัติ (D) จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร SESMK Coding Webinar: เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และสะท้อนผลกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม แบบ
ออนไลน์ โดยมีคณะท ำงำนและทีมวิทยำกร จ ำนวน 10 คน  

3. กำรติดตำม ตรวจสอบ (C) นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ
ของครูผู้สอน สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม จ ำนวน 35 โรงเรียน  

4. กำรปรับปรุง (A) สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนสรุปผลและรำยงำนกำรด ำเนินงำน 
กำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ ในโรงเรียนสังกัด 
ผลการด าเนินงาน 

1. ครูผู้สอนวิทยำกำรค ำนวณระดับมัธยมศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
มหำสำรคำม เข้ำร่วมสะท้อนผลกำรจัดกำรเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จนน ำไปสู่กำรพัฒนำกำรจัด 
กำรเรียนกำรสอนวิทยำกำรค ำนวณอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

2. ครูผู้สอนได้รับกำรนิเทศทำงไกลในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณผ่ำน
กระบวนกำรศึกษำชั้นเรียนร่วมกัน และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
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3. ครูผู้สอนที่ส่งผลงำนเข้ำรับกำรพิจำรณำคัดเลือกกำรประกวดกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำร
ค ำนวณที่เป็นเลิศ (Coding Best Practice) ปีกำรศึกษำ 2564 มีผู้ส่งผลงำนได้รับรำงวัล จ ำนวน 4 รำย คือ  
นำยภำนุวัฒน์ เกียรตินฤมล นำยชัยพฤกษ์ ศรีนำคำ นำยเสกสรร ไชยสุวรรณ และนำงดำวใจ ศรีสองเมือง 

4. นักเรียนมีทักษะกำรออกแบบสร้ำงสรรค์ชิ้นงำนผ่ำนกระบวนกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ 
เพ่ือพัฒนำผู้สร้ำงนวัตกรรมที่มีประสิทธิภำพ 
ภาพกิจกรรม 

ประชุมเชิงปฏิบัติกำร SESMK Coding Webinar: เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสะท้อนผลกำร
จัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม รูปแบบออนไลน์ 
(Online) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหา / อุปสรรค / ความเสี่ยง 

เนื่องด้วยสถำนกำรณ์โควิด-19 รูปแบบกำรเรียนกำรสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ (online) ดังนั้น 
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน Coding ครูผู้สอนจะต้องจัดกำรเรียนรู้โดยให้ควำมสนใจและเรียนรู้พร้อมๆ กับ
นักเรียนแลกเปลี่ยนวิธีคิด และแนวทำงกำรแก้โจทย์ปัญหำร่วมกัน เพ่ือช่วยพัฒนำกระบวนกำรคิด วิเครำะห์ 
แก้ไขปัญหำ อย่ำงเป็นระบบ เป็นขั้นเป็นตอน 
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37. ชื่อโครงการ :   โรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี : CONNEXT ED (โรงเรียนประชารัฐ) 
 ด ำเนินกำรแล้ว 

งบประมาณ   - 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือติดตำมควำมยั่งยืน ควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินงำนและกำรแก้ไขปัญหำอุปสรรค 
ของโรงเรียน ในโครงกำรคอนเน็กซ์อีดี (โรงเรียนประชำรัฐ) รุ่น 1 -3 สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำมหำสำรคำม   

2. เพ่ือรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรคอนเน็กซ์อีดี (โรงเรียนประชำรัฐ) ในภำพรวมต่อ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและหน่วยงำนเกี่ยวข้อง    
การด าเนินงาน 

ด ำเนินโครงกำรภำยใต้รูปแบบกำรบริหำรงำนวงจรคุณภำพ (PDCA) ประชุมชี้แจงวำงแผน  
ด ำเนินงำนตำมแผน ก ำกับติดตำม ตรวจสอบและรำยงำนผล 

1. โรงเรียนในโครงกำรคอนเน็กซ์ อีดีด ำ เนินกำรตำมแผนงำน/ โครงกำร  เป้ำหมำย            
จ ำนวน ๖ โรงเรียน  

1.1 วิเครำะห์ น ำเสนอโครงกำรพัฒนำ ก ำหนดเป้ำหมำย วำงแผนกำรด ำเนินงำน  
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ 
1.3 ด ำเนินกำรตำมแผนงำน/โครงกำร 

2. กำรวิเครำะห์ สังเครำะห์ และสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ 
    เป้ำหมำย จ ำนวน 6 โรงเรียน จัดสรรงบประมำณโรงเรียนละ 1000 บำท ดังนี้   

1. โรงเรียนเขื่อนพิทยำสรรค์   2. โรงเรียนมหำชัยพิทยำคำร 
3. โรงเรียนแกด ำวิทยำคำร     4. โรงเรียนโกสุมวิทยำสรรค์ 
5. โรงเรียนโนนรำษีวิทยำ   6. โรงเรียนดงใหญ่วิทยำคม รัชมังคลำภิเษก    

2.1 ศึกษำ วิเครำะห์ สังเครำะห์ รูปแบบกำรเขียนรำยงำน 
2.2 แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ 
2.3 รวบรวมรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำเสนอต่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

มัธยมศึกษำมหำสำรคำม 
3. กำรวิเครำะห์ สังเครำะห์ และสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมของ สพม.  

3.1 ศึกษำ วิเครำะห์ สังเครำะห์ รูปแบบกำรเขียนรำยงำน 
3.2 รวบรวมรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำสรุป สังเครำะห์เป็นภำพรวมในระดับ

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่เสนอต่อ สพฐ. 
ผลการด าเนินงาน 

1. ด้ำนกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร School Management System (SMS) เป็นกำร
เชื่อมโยงควำมร่วมมือภำครัฐ ในกำรเก็บและติดตำมกำรอัพเดทข้อมูลอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือให้ทุกภำคส่วน
สำมำรถน ำไปวิเครำะห์ ประเมินผล และวำงแผนพัฒนำโรงเรียนได้อย่ำงตรงจุดตำมบริบท มีกำรบันทึกข้อมูล
ด้ำนต่ำงๆ ได้แก่ ภำพรวมข้อมูลโรงเรียน (Dashboard) , ข้อมูลพื้นฐำนโรงเรียน (School Info)  
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และ กำรประเมินคุณภำพโรงเรียน (School Grading) ด ำเนินกำรครบทั้ง 6 โรงเรียน (ร้อยละ 100) ส่วนข้อมูล
แผนพัฒนำคุณภำพโรงเรียน (School Plan) ด ำเนินกำรแล้ว 3 โรงเรียน (ร้อยละ 50) 

2. ด้ำนกำรสนับสนุนจำกภำคีเครือข่ำย ได้รับกำรสนับสนุนจำกบริษัทเอกชนภำยใต้โครงกำร 
คอนเน็กซ์อีดี จ ำนวน 1 โรงเรียน (ร้อยละ 16.67)   ได้รับกำรสนับสนุนจำกภำคีเครือข่ำยภำยในชุมชน  
จ ำนวน 2 โรงเรียน (ร้อยละ 33.33)  และไม่ได้รับกำรสนับสนุน จ ำนวน 3 โรงเรียน (ร้อยละ 50)  

3. ด้ำนกำรสนับสนุนเกี่ยวกับเทคโนโลยีสำรสนเทศ  โรงเรียนมีควำมพร้อมเรื่องโครงสร้ำงพื้นฐำน
ด้ำน ICT จ ำนวน 5 โรงเรียน (ร้อยละ 83.33) และมีบุคลำกร ICT Talent ให้กำรสนับสนุน จ ำนวน  
1 โรงเรียน (ร้อยละ 16.67)     

4. ผลงำนควำมภำคภูมิใจ โรงเรียนมีชิ้นงำนหรือวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนกำรปฏิบัติใหม่ๆ ที่ส่งผล
ให้โรงเรียนบรรลุวัตถุประสงค์หรือประสบควำมส ำเร็จและเกิดจำกควำมร่วมมือกับภำคีเครือข่ำย ได้แก่  
ด้ำนกำรพัฒนำผู้เรียน เช่น กำรจัดกำรเรียนรู้พัฒนำทักษะอำชีพ กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนให้สูงขึ้น
ทุกปี , ด้ำนกำรพัฒนำครูและผู้บริหำร เช่น กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือพัฒนำทักษะกำรใช้เทคโนโลยีในกำร
จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้สู่ศตวรรษท่ี 21 และข้ันตอนสู่ควำมส ำเร็จของ PDCA , ด้ำนหลักสูตร 
และกำรสอน เช่น กำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำสอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียนและชุมชน  
แนวทำงกำรจัดกำรเรียนรูในศตวรรษที่ 21 , ด้ำนกำรมีส่วนร่วม เช่น กำรระดมทรัพยำกรเพ่ือพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำ  และกระบวนกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรจัดกำรศึกษำ 
ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหา / อุปสรรค / ความเสี่ยง 
- 
ข้อเสนอแนะ 

ควรมีกำรอบรมหรือให้ค ำแนะน ำในกำรด ำเนินโครงกำรหรือกำรกรอกข้อมูลในส่วนต่ำง ๆ ควรมี
ปฏิทินกำรด ำเนินกำรในกำรบันทึกข้อมูล ว่ำในแต่ละปีกำรศึกษำจะด ำเนินกำรได้ในช่วงเวลำใดบ้ำง 
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38. ชื่อโครงการ :   พัฒนาการศึกษาเรียนรวม ปีการศึกษา 2564 
 ด ำเนินกำรแล้ว 

งบประมาณ   - 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือพัฒนำคุณภำพผู้เรียนที่มีควำม ต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ ให้ได้รับสิทธิและโอกำสที่เท่ำเทียม
กันในกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ในรูปแบบที่ เหมำะสมอย่ำงเต็มศักยภำพเป็นรำยบุคคล  

2. ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำบุคลำกร ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและสำมำรถจัดกำรเรียนรู้
ส ำหรับผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษในรูปแบบที่เหมำะสมอย่ำงเต็มศักยภำพเป็นรำยบุคคล  

3. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำมีกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำแบบเรียนรวม โดยควำมร่วมมือของทุกส่วนที่เกี่ยวข้องและกลุ่มเป้ำหมำย  
การด าเนินงาน 

1. กำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงกำร ช่วยเหลือนักเรียนที่มีภำวะเสี่ยงต่อควำม ล้มเหลวทำงกำร
เรียน  

1.1 ประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำทุก โรงเรียนเพ่ือมอบนโยบำยและชี้แจงแนวกำรด ำเนินงำน 
เพ่ือวำง แผนด ำเนินงำนกำรช่วยเหลือ นักเรียนที่มีภำวะเสี่ยงต่อควำมล้มเหลวทำงกำร เรียนในระดับ
สถำนศึกษำ 

1.2 กำรศึกษำวิจัยร่วมกับส ำนักงำน คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเพ่ือทดลอง ใช้
รูปแบบกำรช่วยเหลือนักเรียนที่มีภำวะเสี่ยง ต่อควำมล้มเหลวทำงกำรเรียน ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่ำง
ได้แก่ โรงเรียนนำเชือกพิทยำสรรค์ 

2. กำรพัฒนำกระบวนกำรคัดกรองนักเรียน ที่มีแนวโน้มบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ ส่งเสริมกำรใช้
เครื่องมือที่เหมำะสมในกำร ประเมินและทดสอบก่อนกำรคัดกรองด้วยแบบ คัดกรองคนพิกำรทำงกำรศึกษำ ที่
กระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนด เช่น คู่มือกำรใช้แบบทดสอบ วินิจฉัยด้ำนกำรอ่ำน ชั้นมัธยมศึกษำศึกษำปีที่ 3 
เครื่องมือแบบทดสอบ วินิจฉัยและแผ่นซีดี เผยแพร่เอกสำรที่เก่ียวข้อง กับกำรคัดกรอง 

3. กำรพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือ ส่งเสริมพัฒนำนักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงกำร
เรียนรู้  

4. กำรวิจัยเพ่ือแก้ปัญหำและพัฒนำผู้เรียน ส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ำยกำรเรียนรู้เพ่ือกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนกำรวิจัยเพ่ือแก้ปัญหำ และพัฒนำผู้เรียนส ำหรับครูผู้สอนนักเรียนที่มี ควำมบกพร่อง
ทำงกำรเรียนรู้ 

5. กำรติดตำม ตรวจสอบและ ประเมินผลระดับสถำนศึกษำ 
5.1 กำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำร ด ำเนินงำนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำเรียน

รวมของสถำนศึกษำ  
5.2 เครือข่ำยสถำนศึกษำประชุมปฏิบัติกำร ร่วมกันเพื่อวำงแผนกำรนิเทศ จัดท ำเครื่องมือ  

และก ำหนดปฏิทินกำรนิเทศและด ำเนินกำร นิเทศติดตำมโดยคณะกรรมกำรระดับเครือข่ำยสถำนศึกษำ  
ครั้งที่ 1 กำรนิเทศตำมจุดเน้น และครั้งที่ 2 กำรนิเทศในสถำนศึกษำ 
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5.3 เครือข่ำยสถำนศึกษำสรุปและรำยงำนผล กำรนิเทศ ติดตำมในภำพรวมขอเครือข่ำย 
สถำนศึกษำ จ ำนวน 7 เครือข่ำย 
ผลการด าเนินงาน 

1. คุณภำพด้ำนผู้เรียน ผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษร้อยละ 100 (1,027 คน) ได้รับรับ
สิทธิและโอกำสที่เท่ำเทียมกันในกำรได้รับกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ด้วย รูปแบบที่เหมำะสมอย่ำงเต็มศักยภำพเป็น 
รำยบุคคลและร้อยละ 100 (1,027 คน) จัดให้มีแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล ( Individualized 
Education Program : IEP) ร้อยละ 100 (1,027 คน) ที่ไม่ได้รับกำรจัดท ำแผน IEP เนื่องจำกสำมำรถเรียนรู้
ได้โดยจัดให้เรียนตำมเนื้อหำปกติ  

2. คุณภำพด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ของครู  
2.1 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนสอดคล้อง เหมำะสมกับควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษของผู้เรียน 

ทุกกลุ่มเป้ำหมำย อยู่ในระดับดีมำก (�̅� = 3.56, S.D. = 0.69)  
2.2 กำรมีกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่สร้ำง โอกำสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม อยู่ในระดับดี 

(�̅� = 2.95, S.D. = 0.73) 
2.3 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เชื่อมโยงกับ บริบทของชุมชนและท้องถิ่นอยู่ในระดับด ี

(�̅� = 2.92, S.D. = 0.78)  
3. คุณภำพด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ สถำนศึกษำมีกำรบริหำรจัดกำรเรียนรวมมีคุณภำพ 

ด้ำนมำตรฐำนในระดับดี (�̅� = 3.11 S.D. = 0.74) โดยมีเป้ำหมำยวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สอดคล้องกับ
นโยบำยด้ำนกำรจัดกำรศึกษำแบบเรียนรวม 
ภาพกิจกรรม 

- 
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39. ชื่อโครงการ :   ประเมิน ตรวจเยี่ยม และติดตามการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
                        ระดับโรงเรียน SCQA 

 ด ำเนินกำรแล้ว 
งบประมาณ   - 
วัตถุประสงค ์

1. โรงเรียนจัดหลักสูตรสถำนศึกษำที่เทียบเคียงกับหลักสูตรมำตรฐำนสำกล 
2. โรงเรียนจัดหลักสูตรที่ส่งเสริมควำมเป็นเลิศตอบสนองต่อควำมถนัดและศักยภำพตำมควำม

ต้องกำรของผู้เรียน 
3. โรงเรียนจัดกำรเรียนกำรสอนสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ด้วยภำษำอังกฤษ 
4. โรงเรียนจัดกำรเรียนรู้สำระกำรเรียนรู้ กำรศึกษำค้นคว้ำและสร้ำงองค์ควำมรู้ (Research  

and Knowledge Formation) กำรสื่อสำรและกำรน ำเสนอ(Communication and Presentation)  
และกิจกรรมสร้ำงสรรค์และบริกำรสังคม (Global Education and Social Service Activity) 

5. โรงเรียนใช้หนังสือ ต ำรำเรียน และสื่อที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล 
6. โรงเรียนใช้ระบบกำรวัดและประเมินผลแบบมำตรฐำนสำกล โดยประเมินจำกกำรสอบ

ข้อเขียนสอบปำกเปล่ำ สอบสัมภำษณ์ กำรลงมือปฏิบัติ และสำมำรถเทียบโอนผลกำรเรียนกับสถำนศึกษำ 
ระดับต่ำง ๆ ทั้งในและต่ำงประเทศ 
การด าเนินงาน 

กรอบกำรพัฒนำ หรือรูปแบบกำรพัฒนำ 
 
 
 
 

 

 

 

 

1. ประชุมเตรียมกำรสร้ำงสื่อ/คู่มือ/เครื่องมือ/ปฏิทินงำน ของคณะท ำงำน/กรรมกำร (P) 
2. ประเมิน ตรวจเยี่ยม และติดตำมกำรบริหำรจัดกำรด้วยระบบคุณภำพระดับโรงเรียน SCQA 

(D)  
3. สรุปผลและรำยงำนผลกำรประเมิน ตรวจเยี่ยม และติดตำมกำรบริหำรจัดกำรด้วยระบบ

คุณภำพระดับโรงเรียน SCQA (C) 
4. รำยงำนผลกำรประเมิน ส่งสพฐ (A)  



 108 รายงานผล การก ากับ ติดตาม ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลการด าเนินงาน 
1. ผู้บริหำร และบุคลำกรในโรงเรียนมำตรฐำนสำกล ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง ทันสมัยอยู่

เสมอ      
2. ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำโรงเรียนที่ขอรับกำรประเมินมีควำมพร้อมรับกำร

ประเมิน ScQA  
3. มีพัฒนำกำรเกี่ยวกับโรงเรียนมำตรฐำนสำกล มีกำรขับเคลื่อนกิจกรรมต่ำงๆ ให้เกิดควำม

ต่อเนื่อง และยั่งยืน 
4. เกิดกิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่ำงบุคลำกรในโรงเรียนมำตรฐำนสำกล ทั้งในและ

นอกเขตพ้ืนที ่
ภาพกิจกรรม 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40. ชื่อโครงการ :   การวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก  Active Learning 
               ร่วมภาคเครือข่ายเพื่อส่งเสริมทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

 ด ำเนินกำรแล้ว 
งบประมาณ   - 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. มีทักษะกำรเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ผ่ำนกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบ Active Learning ร่วมกับภำคีเครือข่ำย 

2. เพ่ือพัฒนำนวัตกรรมกำรเรียนรู้ Active Learning ที่สนับสนุนให้โรงเรียน สำมำรถวิเครำะห์ 
และเลือกใช้นวัตกรรมได้ตำมควำมต้องกำรและเหมำะสมกับบริบท 
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3. ส่งเสริมให้โรงเรียนพัฒนำนวัตกรรม Active Learning ร่วมกับภำคีเครือข่ำยตำมควำม
ต้องกำร และเหมำะสมกับบริบท 

4. เพ่ือประสำนควำมร่วมมือและสังเครำะห์องค์ควำมรู้จำกภำคีเครือข่ำยในกำรจัดกำรเรียนรู้ 
Active Learning ไปประยุกต์ใช้ตำมบริบทพ้ืนที่ด้วยรูปแบบและระบบที่เข้ำถึงสะดวกและมีคุณภำพ 
การด าเนินงาน 

กรอบกำรพัฒนำ หรือรูปแบบกำรพัฒนำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนกำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) KORANUN Model โดยมี
รำยละเอียดดังนี้ 

1. โรงเรียนกำรประเมินและวิเครำะห์สถำนภำพ  ( SWOT ) กำรวิเครำะห์กลุ่มงำนภำยใน
โรงเรียน เป็นกำรแปลงแผนยุทธศำสตร์ของโรงเรียนลงไปสู่กำรปฏิบัติใน ระดับหน่วยงำนหัวหน้ำงำน  
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำภำยในกลุ่มงำนนั้นด้วยกำรวิเครำะห์เทคนิค SWOT ( SWOT Analysis)  
โดยกำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยในกลุ่มงำนใช้หลัก 7Ss วิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และวิเครำะห์ ปัจจัยภำยนอก
กลุ่มงำน (ภำยในโรงเรียน) เช่น วิเครำะห์แนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้ภำยในโรงเรียน กำรวิเครำะห์ SAR  
วิเครำะห์ O-NET วิเครำะห์หลักสูตร วิเครำะห์นโยบำย และลงถึงวิเครำะห์แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 

2. ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning ) ทุกรำยวิชำ โดยด ำเนินกำร
ประชุมเชิงปฏิบัติกำร  สร้ำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้สื่อกำรสอน และกำรรวมกลุ่ม PLC นิเทศติดตำม  
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 จัดกิจกรรมเชิงรุกให้เหมำะสมกับควำมเป็นธรรมชำติของแต่ละรำยวิชำค ำนึงถึง

ควำมแตกตำ่งระหว่ำงบุคคล  
ขั้นที่ 6 ขั้น U (Up-to-date) กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active  Learning) ต้องให้ทัน

ต่อสถำนกำรณ์ ปัจจุบัน สำมำรถจัดกิจกรรมสำมำรถแก้ปัญหำให้ทันต่อเหตุกำรณ์ 
ขั้นที่ 7 ขั้น N (Network) เมื่อท ำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active  Learning) สำมำรถ

เผยแพร่ผลงำนในทุกช่องทำง 
1) รำยงำนผลนิเทศติดตำม  ประเมินผลกำรจัดกำรเรียนรู้ เชิงรุก(Active  Learning)  

ทุกรำยวิชำ 
2) เผยแพร่และเชิดชูเกียรติ โดยคัดเลือกผลกำรจัดกิจกรรมที่ เด่นที่สุด มอบรำงวัล 

และมอบเกียรติบัตร 
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ผลการด าเนินงาน 
1. โรงเรียนสังกัด สพฐ. มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผ่ำนกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบ Active 

Learning ร่วมกับภำคีเครือข่ำยได้โรงเรียนต้นแบบกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Active Learning ได้แก่ โรงเรียน
โกสุมวิทยำสรรค์ 

2. นวัตกรรมกำรเรียนรู้ Active Learning ที่สนับสนุนให้โรงเรียน สำมำรถวิเครำะห์ และเลือกใช้
นวัตกรรมได้ตำมควำมต้องกำรและเหมำะสมกับบริบท ชื่อนวัตกรรมคือ รูปแบบกำรนิเทศภำยในของ
สถำนศึกษำที่ประสบควำมส ำเร็จ แบบ FRIEND  MODEL ของโรงเรียนโกสุมวิทยำสรรค์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม   

3. โรงเรียนพัฒนำนวัตกรรม Active Learning ร่วมกับภำคีเครือข่ำยตำมควำมต้องกำรและ
เหมำะสมกับบริบทโรงเรียนมี นวัตกรรมที่ส่งเสริมกำรจัดกิกจรรมกำรเรียนรู้ ครบ ทั้ง 35 โรงเรียน 

4. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ได้รับควำมร่วมมือและสังเครำะห์องค์ควำมรู้จำกภำคีเครือข่ำยในกำร
จัดกำรเรียนรู้ Active Learning ไปประยุกต์ใช้ตำมบริบทพ้ืนที่ด้วยรูปแบบและระบบที่เข้ำถึงสะดวกและมี
คุณภำพ 
ภาพกิจกรรม 
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41. ชื่อโครงการ :   พัฒนาคุณภาพทางการคิดค านวณ เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้  
                        ของครูผู้สอนคณิตศาสตร์สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 ด ำเนินกำรแล้ว 
งบประมาณ   - 
วัตถุประสงค ์
 

1. เพ่ือพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์  
2. เพ่ือนิเทศ ติดตำมกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษำ 
3. เพ่ือพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูผู้สอนคณิตศำสตร์สู่กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน   

การด าเนินงาน 

โมเดลกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโดย In Heart Model เป็นกำรน ำแนวคิด กำรบริหำรเชิง
คุณภำพ (Quality Management: PDCA) กำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม (Participative Management: PM)  
กำรสร้ำงชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional Learning Community) ศำสตร์กำรสอน Active 
Learning ผลที่ได้จำกกำร SWOT องค์กร ควำมต้องกำรจ ำเป็นและข้อสนเทศย้อนหลัง น ำมำร้อยรัด ถักทอ 
เชื่อมโยง เป็นรูปแบบพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ “In Heart Model”เป็นตัวขับเคลื่อนกิจกรรมด ำเนินงำน 
ให้เกิดคุณภำพผู้เรียน คุณภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ คุณภำพสถำนศึกษำ และควำมพึงพอใจ 
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และในระยะยำวจะท ำให้ได้ผลลัพธ์ นักเรียนคุณภำพ ครูและบุคลำกรคุณภำพ  
และโรงเรียนคุณภำพ ต่อเนื่องเพ่ิมข้ึนในทุก ๆ ปี หำกมีประเด็นปัญหำ ข้อเสนอแนะ น ำกลับไปสะท้อนผลกำร
ด ำเนินงำน (Feedback) เพ่ือปรับปรุงแก้ไขต่อไป กรอบแนวคิดกำรศึกษำ ดังภำพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบ  In-HEART Model 
In (Information) : มีข้อมูลสำรสนเทศที่ทันสมัย สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงทันท่วงที ตรงตำม 

ควำมต้องกำร 
H (Hand, Heart) : กำรลงมือท ำและปฏิบัติ ด้วยควำมเต็มใจ ใส่ใจและทุ่มเท เสียสละ 
E (Evaluation) : กำรประเมินค่ำ และกำรตัดสิน โดยน ำข้อมูลที่ได้จำกกำรวัดหลำยๆ รูปแบบ 
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มำเป็นข้อมูลในกำรตัดสิน โดยมีกำรวัดผลตำมสภำพจริง 
A (Attitude) : กำรพัฒนำทัศนคติ กำรท ำให้บุคลำกรเปลี่ยนวิธีคิด และกำรท ำให้บุคลำกรรู้สึก

ว่ำตนเองมีคุณค่ำและมีควำมส ำคัญต่อองค์กำร 
R (Reinforcement) : กำรเสริมแรง กำรชม หรือกำรให้รำงวัล เพ่ือเสริมสร้ำงวินัยและ

พฤติกรรมในทำงท่ีด ี
T (Technology) : สิ่งที่ช่วยในกำรท ำงำนหรือแก้ปัญหำต่ำง ๆ เช่น อุปกรณ์ , เครื่องมือ, 

เครื่องจักร, วัสดุ หรือ แม้กระทั่งที่ไม่ได้เป็นสิ่งของที่จับต้องได้ เช่น กระบวนกำรต่ำง ๆ มำท ำให้กำรท ำงำนมี
ประสิทธิภำพเพ่ิมข้ึน 

วิธีกำรด ำเนินกำร 
1. วำงแผนและก ำหนดวิธีกำรด ำเนินงำน (Plan) 
2. ด ำเนินกำรตำมแผน (Do) 

1) ครูผู้สอนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ส่งผลงำนโดยด ำเนินกำรจัดท ำรูปเล่มรำยงำน 
(ไม่จ ำกัดจ ำนวนหน้ำ) วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้ำนกำรพัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีกำรเรียนกำร
สอนด้ำนคณิตศำสตร์ จ ำนวน 2 เล่ม พร้อมนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอนด้ำนคณิตศำสตร์ น ำส่งในรูป CD จ ำนวน 
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 
ผลกำรประกวดผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกได้รับรำงวัลชนะเลิศ รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้เป็นผลงงำน Best Practice ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
มหำสำรคำม และผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกได้รับรำงวัลชมเชย จะได้เป็นผลงงำน Good Practice ของส ำนักงำน
เขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม 

3. กำรตรวจสอบผลกำรด ำเนินกำร (Check) 
4. กำรปรับปรุง แก้ไข (Act) 
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ผลการด าเนินงาน 
1.  ผู้เรียนคณิตศำสตร์ทุกคนในสังกัด ได้รับกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนสู่กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทำงกำรเรียนคณิตศำสตร์ 
2. ครูที่สอนคณิตศำสตร์ทุกโรงเรียนในสังกัด มีนวัตกรรมในจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่น ำไปสู่กำร

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนคณิตศำสตร์ได้อย่ำงมีคุณภำพ 
ภาพกิจกรรม 
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42. ชื่อโครงการ :   พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 ด ำเนินกำรแล้ว 

งบประมาณ  -  
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือสร้ำงและพัฒนำเครื่องมือที่ได้มำตรฐำนในกำรวัดและประเมินผลผู้เรียนตำมหลักสูตรและ
คลังข้อสอบ กำรประเมินในระดับชำติ (O-NET) และระดับนำนำชำติ (PISA) 

2. เพ่ือพัฒนำระบบสนับสนุนงำนวัดประเมินผลกำรศึกษำ (ระบบคลังข้อสอบ และระบบคลัง
ข้อสอบออนไลน์ กำรสร้ำงแนวทำงวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้แนวใหม่ ในระบบกำรทดสอบออนไลน์)     

3. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  
4. เพ่ือพัฒนำระบบกำรวัดและประเมินผลผู้เรียน ของโรงเรียนในสังกัด 

การด าเนินงาน 

PDCA (Plan-Do-Check-Act) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. วำงแผน และก ำหนดวิธีกำรด ำเนินงำน (Plan) 
1.2  ด ำเนินกำรตำมแผน (Do) 

         กิจกรรมที่ 1 ประชุมปฏิบัติกำรสร้ำงแนวทำงวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้แนวใหม่             
    1) วิเครำะห์แนวทำงวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้แนวใหม่ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ ( COVID – 19 ) 
     2) ประชุมปฏิบัติกำรกำรสร้ำงแนวทำงวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้แนวใหม่  
                     3) จัดเตรียมและน ำเข้ำกำรสร้ำงแนวทำงวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้แนวใหม่ ในระบบกำร
ทดสอบออนไลน์  
    4) นิเทศ ติดตำม และประเมินผล 
    5) สรุปผลกำรด ำเนินกำร 
   กิจกรรมที่ 2 กำรพัฒนำสมรรถนะตำมแนวทำงกำรประเมิน PISA  
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    1) ประชุมครูผู้สอนทั้ง ๓๕ โรงเรียน (ครูผู้สอน 3 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  ภำษำไทย 
วิทยำศำสตร์ และคณิตศำสตร์) เพ่ือกำรพัฒนำสมรรถนะตำมแนวทำงกำรประเมิน PISA กำรใช้ข้อสอบ PISA 
Style 

2) นิเทศ ติดตำม และประเมินผล 
3) สรุปผลกำรด ำเนินกำร 

     กิจกรรมที ่3 กำรเตรียมควำมพร้อมกำรแข่งขันวิชำกำรนักเรียน      
    1) ประชุมจัดท ำคู่มือแนวทำงกำรเตรียมควำมพร้อมกำรแข่งขันวิชำกำรนักเรียน 
ด้ำนคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์นำนำชำติ ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
    2) นิเทศ ติดตำม และประเมินผล 
    3) สรุปผลกำรด ำเนินกำร 
    4) กำรตรวจสอบผลกำรด ำเนินกำร (Check) 
    5) กำรปรับปรุง แก้ไข (Act) 
ผลการด าเนินงาน 

1.  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม มีระบบสนับสนุนเพ่ือส่งเสริมงำน 
ด้ำนกำรวัดและประเมินผล มีระบบคลังข้อสอบที่ได้คุณภำพให้บริกำรโรงเรียนในสังกัด 

2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม ผู้บริหำร และครูผู้สอนมีนวัตกรรม  
มีแนวทำง/ รูปแบบในกำรส่งเสริมพัฒนำสถำนศึกษำให้มีนวัตกรรม/ รูปแบบในกำรจัดกระบวนกำรพัฒนำ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 

3. โรงเรียนมีรูปแบบและเครื่องมือวัดประเมินผลกำรเรียนที่หลำกหลำย เหมำะสม 
4. ครูในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม ได้รับกำรพัฒนำมีควำมรู้

ด้ำนกำรวัดและประเมินผล   
5. นักเรียนได้รับกำรพัฒนำสมรรนะที่จ ำเป็นด้ำนกำรรู้เรื่องกำรอ่ำน ด้ำนกำรรู้เรื่องคณิตศำสตร์ 

และด้ำนกำรรู้เรื่องวิทยำศำสตร์ ตำมแนวทำงกำรประเมิน PISA 
6. นักเรียนผ่ำนกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตร 

ภาพกิจกรรม 
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43. ชื่อโครงการ :   สร้างจิตส านึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ด ำเนินกำรแล้ว 

งบประมาณ   จำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม จ ำนวน 20,000 บำท    
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนจัดท ำวิจัยด้ำนสิ่งแวดล้อมศึกษำ  
2. เพ่ือส่งเสริมกำรจัดท ำและพัฒนำสื่อ คลิปวีดีโอ ที่สร้ำงจิตส ำนึก ควำมตระหนักและพฤติกรรม

กำรเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม“เลือก ใช้ ลด” วัสดุอุปกรณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3. เพ่ือสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับทุกภำคส่วนในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ

สิ่งแวดล้อม 
4. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียน จัดบรรยำกำศและสิ่งแวดล้อม ให้เอ้ือต่อกำรปฏิบัติงำน 

และกำรเรียนรู้ ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผู้เรียนมีจิตส ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และ
น้อมน ำแนวคิดตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติในกำรด ำเนินชีวิต 

5. เพ่ือนิเทศ ก ำกับและติดตำม โรงเรียนอย่ำงต่อเนื่อง 
การด าเนินงาน 

PDCA (Plan-Do-Check-Act) 

 
 

 

 
 

 

1. วำงแผน และก ำหนดวิธีกำรด ำเนินงำน (Plan) 
2. ด ำเนินกำรตำมแผน (Do) 

   กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 1 สร้ำงควำมตระหนัก 
    1) น ำเรื่องสร้ำงจิตส ำนึกและควำมรู้ในกำรผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเข้ำใน
วำระกำรประชุมผู้บริหำร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม 
    2) ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนในสังกัดสร้ำงควำมตระหนักให้เกิดขึ้นภำยในโรงเรียน                            
     3) นิเทศ ติดตำม และประเมินผล 
     4) สรุปผลกำรด ำเนินกำร 

    กิจกรรมที่ ๒ กำรพัฒนำนวัตกรรมวิจัยด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
1) จัดท ำเค้ำโครงงำนวิจัย 
2) โรงเรียนจัดท ำวิจัยด้ำนสิ่งแวดล้อมระดับสถำนศึกษำ 
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3) กำรแข่งขันงำนวิจัยสิ่งแวดล้อม ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 โรงเรียน
ขนำดเล็ก กลุ่มท่ี 2 โรงเรียนขนำดกลำง และกลุ่มท่ี 3 โรงเรียนขนำดใหญ่และขนำดใหญ่พิเศษ  

4) นิเทศ ติดตำม และประเมินผล 
5) สรุปผลกำรด ำเนินกำร 

      กิจกรรมที่ ๓ กำรสร้ำงสื่อรณรงค์ กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
1) ผลิตสื่อกำรเรียนรู้ผ่ำนกำรท ำคลิป VDO ด้ำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
2) จัดประกวดสื่อสร้ำงสรรค์ ด้ำนสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อ สิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรกับชีวิตยุค

“New Normal”รำงวัลในกำรแข่งขัน 
      กลุ่มที่ 1 โรงเรียนขนำดเล็กและขนำดกลำงกิจกรรมหนังสั้นหรือสำรคดีสั้นควำมยำว     
ไม่เกิน 3 นำท ี
      กลุ่มที่ 2 โรงเรียนขนำดใหญ่และขนำดใหญ่พิเศษกิจกรรม หนังสั้นหรือสำรคดีสั้น      
ควำมยำว ไม่เกิน 3 นำท ี
      กลุ่มท่ี 3 กำรแข่งขันกำรท ำคลิปโฆษณำ ควำมยำว 1 นำที (35 โรงเรียน) 
     3) นิเทศ ติดตำม และประเมนิผล 
    4) สรุปผลกำรด ำเนินกำร 

3. กำรตรวจสอบผลกำรด ำเนินกำร (Check) 
4. กำรปรับปรุง แก้ไข (Act) 

ผลการด าเนินงาน 
1. แหล่งเรียนรู้ด้ำนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. โรงเรียน จัดบรรยำกำศและสิ่งแวดล้อม ให้เอื้อต่อกำรปฏิบัติงำน และกำรเรียนรู้ ครู บุคลำกร

ทำงกำรศึกษำ และผู้เรียนมีจิตส ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมน ำแนวคิดตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติในกำรด ำเนินชีวิต 

3. เครือข่ำยควำมร่วมมือกับทุกภำคส่วนในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
4. โรงเรียน มีสื่อในกำรรณรงค์กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตำม

หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
5. แบบรำยงำนผลวิจัยเรื่อง กำรศึกษำรูปแบบกำรจัดกำรขยะในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำมและโรงเรียนในสังกัด 
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ภาพกิจกรรม 
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44. ชื่อโครงการ :   เพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าปีงบประมาณ  
                        พ.ศ. ๒๕๖๔ (โรงเรียนด ารงอยู่ได้ด้วยตนเอง (STAND ALONE)) 

 ด ำเนินกำรแล้ว 
งบประมาณ  จำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม จ ำนวน 20,000 บำท    
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้ครูผู้สอนมีสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีกำรศึกษำที่ช่วยเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้
และสมรรถนะส ำคัญตำมหลักสูตร ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ส ำคัญ คือ ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ 
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  

2. เพ่ือให้ครูผู้สอนมีสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีกำรศึกษำที่ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ด้ำน STEM Education, ทักษะกำรคิดเชิงค ำนวณ และ Coding ที่ทันสมัย 

3. เพ่ือให้ผู้เรียนระดับชั้นปฐมวัยมีพัฒนำกำรที่เหมำะสม มีควำมพร้อมในกำรเรียนรู้ในระดับชั้น
ประถมศึกษำต่อไป และผู้เรียนระดับประถมศึกษำมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้และสมรรถนะส ำคัญตำม
หลักสูตรเพิ่มสูงขึ้น 

4. เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดองค์ควำมรู้ด้ำน STEM Education ทักษะกำรคิดเชิงค ำนวณ และ Coding 
ผ่ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีกำรศึกษำที่ทันสมัย 
สอดคล้องหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และเหมำะสมกับพัฒนำกำรในแต่ละช่วงวัย 

5. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต และทักษะศตวรรษท่ี 21 
การด าเนินงาน 

โรงเรียนได้ด ำเนินกำรตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำรในด้ำนกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำ
ทำงกำรศึกษำ เศรษฐกิจ และสังคมในชุมชนต่ำงได้อย่ำงยั่งยืนด้วยกำรมุ่งเน้นกำรพัฒนำ และปรับกระบวนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนให้มีคุณภำพ มุ่งเน้นกำรพัฒนำให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะ และทักษะศตวรรษท่ี 21 โดยกำร
ใช้สื่อนวัตกรรมที่ทันสมัย ร่วมกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
เพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะกำรคิดวิเครำะห์ สำมำรถแก้ไขสถำนกำรณ์เฉพำะหน้ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
รวมถึงมีควำมรอบรู้ มีทักษะชีวิต และทักษะอำชีพ ซึ่งล้วนเป็นสมรรถนะส ำคัญที่จะน ำพำให้เยำวชนไทยมี
ควำมพร้อมก้ำวสู่พลเมืองโลกในศตวรรษที่ 21 ที่มีคุณภำพ อีกทั้งกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำ
ผู้เรียนให้มีทักษะที่จ ำเป็นต่อกำรเป็นแรงงำนทักษะแห่งอนำคต อีกท้ังโรงเรียนยังมุ่งเน้นกำรพัฒนำกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนให้ตอบสนองวำระเร่งด่วน (Quick Win) วำระที่ 1 เรื่องควำมปลอดภัยของผู้เรียน วำระที่ 2 
หลักสูตรฐำนสมรรถนะ วำระที่ 5 พัฒนำทักษะทำงอำชีพและวำระที่ 6 กำรศึกษำตลอดชีวิต โดยใช้สื่อดิจิทัล
จัดกำรเรียนรู้แบบผสมผสำน เพ่ือให้ผู้เรียนยังคงได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง และสอดคล้องกับ
มำตรกำรควำมปลอดภัยทำงสุขภำวะของผู้เรียนและบุคลำกรในช่วงสถำนกำรณ์วิกฤติ COVID – 19 
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ผลการด าเนินงาน 
1. ระดับนักเรียน 

1.1 ผู้เรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในกลุ่มสำระวิชำและสมรรถนะส ำคัญตำมหลักสูตร 
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนสูงขึ้น 

1.2 ผู้เรียนมีทักษะควำมรู้ในศำสตร์ที่ทันสมัย เป็นที่ต้องกำรในตลำดแรงงำนแห่งอนำคต 
ได้แก่ ทักษะควำมรู้ STEM, Coding และทักษะศตวรรษท่ี 21 

2. ระดับโรงเรียน 
2.1 โรงเรียนมีสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีกำรศึกษำที่ทันสมัย ช่วยสร้ำงควำมมั่นใจให้กับ 

ผู้ปกครองในกำรส่งบุตรหลำนเข้ำเรียนในโรงเรียนได้มำกยิ่งขึ้น 
2.2 บุคลำกรครูได้รับกำรส่งเสริมให้พัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภำพ  

เกิดควำมม่ันใจและมีควำมสุขในกำรท ำงำนมำกยิ่งขึ้น 
3. ระดับชุมชน 

3.1 บุตรหลำนได้ศึกษำกับโรงเรียนดี มีคุณภำพใกล้บ้ำน และได้รับกำรส่งเสริมให้มีควำมรู้  
และทักษะที่จ ำเป็นต่อกำรท ำงำนในอุตสำหกรรมแห่งอนำคต  ที่ เน้นให้ผู้ เรียนเป็นนักคิด นักนวัตกร  
ซึ่งนอกจำกจะยกระดับรำยได้ส่วนบุคคลแล้ว ผู้เรียนสำมำรถน ำองค์ควำมรู้และทักษะกำรคิดนี้น ำไปใช้ 
ในกำรยกระดับอุตสำหกรรมในท้องถิ่นได้ 

3.2 โรงเรียนมีควำมพร้อมในกำรเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ช่วยเผยแพร่ควำมรู้และทักษะ
ส ำคัญแห่งศตวรรษท่ี 21 ซึ่งเป็นองค์ควำมรู้ที่ทันสมัยให้กับผู้คนในชุมชนได้ 
ภาพกิจกรรม 
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45. ชื่อโครงการ :   พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ 
                        ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA)โดยเน้น 
                        การจัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง (Active Learning) เพื่อให้ผู้เรียน 
                        มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 ด ำเนินกำรแล้ว 
งบประมาณ  จำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม จ ำนวน 28,000 บำท    
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำพัฒนำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่บูรณำ
กำร ที่สอดคล้องตำมแนวทำงกำรประเมินผลนักเรียนร่วมกับนำนำชำติ  ( PISA : Programme for 
International Student Assessment) 

2. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำพัฒนำเครื่องมือเสริมทักษะกำรคิด
แก้ปัญหำตำมแนวทำงกำรประเมินผลนักเรียนร่วมกับนำนำชำติ (PISA : Programme for International 
Student Assessment) 

3. เพ่ือให้บริกำรเครื่องมือกำรวัดและประเมินอิงสมรรถนะตำมแนวทำงกำรประเมินผลนักเรียน
ร่วมกับนำนำชำติ (PISA : Programme for International Student Assessment) แก่สถำนศึกษำ ด้วย
ระบบ PISA STYLE ONLINE TESTING 

4. ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดเวทีวิชำกำรกำรแข่งขันทักษะในระดับต่ำงๆ และกำรน ำเสนอ
นวัตกรรมทำงกำรศึกษำท้ังในและต่ำงประเทศ  

5. เพ่ือก ำกับและติดตำมให้โรงเรียนใช้สื่อที่ได้รับอย่ำงต่อเนื่องและเกิดผล 
6. เพ่ือรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนแก่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

การด าเนินงาน 
1. วำงแผน และก ำหนดวิธีกำรด ำเนินงำน (Plan) 
2. ด ำเนินกำรตำมแผน (Do) 
กิจกรรมที่ 1 สร้ำงควำมตระหนัก 

    1) น ำเรื่องกำรจัดกำรเรียนรู้ที่บูรณำกำร ที่สอดคล้องตำมแนวทำงกำรประเมินผลนักเรียน
ร่วมกับนำนำชำติ (PISA : Programme for Internation-al Student Assessment) เข้ำในวำระกำรประชุม
ผู้บริหำร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม 
    2) ศึกษำนิเทศก์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน สร้ำงควำมตระหนักให้เกิดข้ึนภำยในโรงเรียน 
     3) นิเทศ ติดตำม และประเมินผล 
     4) สรุปผลกำรด ำเนินกำร 
   กิจกรรมที่ ๒ จัดท ำแผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ บูรณำกำรลงสู่ชั้นเรียน 
    1) โรงเรียนจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องตำมแนวทำงกำรประเมินผลนักเรียนร่วมกับ
นำนำชำติ (PISA : Programme for International Student Assessment) 
    2) จัดท ำแผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ บูรณำกำรลงสู่ชั้นเรียน 
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    3) กำรพัฒนำเครื่องมือเสริมทักษะกำรคิดแก้ปัญหำตำมแนวทำงกำรประเมินผลนักเรียน
ร่วมกับนำนำชำติ 
    4) กำรน ำเครื่องมือกำรวัดและประเมินอิงสมรรถนะตำมแนวทำงกำรประเมินผลนักเรียน
ร่วมกับนำนำชำติ (PISA : Programme for International Student Assessment) มำใช้ในกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้ ด้วยระบบ Online-Testing 
    5) นิเทศ ติดตำม และประเมินผล 
    6) สรุปผลกำรด ำเนินกำร 
      กิจกรรมที่ ๓ ติดตำมผลกำรพัฒนำแผนบูรณำกำรลงสู่ชั้นเรียนและกำรนิเทศติดตำมประเมินผล 

1) กำรนิเทศชั้นเรียน  
2) กำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนรู้ 
3) กำรนิเทศแหล่งเรียนรู้ 
4) น ำเสนอนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่สอดคล้องตำมแนวทำงกำรประเมินผล

นักเรียนร่วมกับนำนำชำติ (PISA) 
    5) นิเทศ ติดตำม และประเมินผล 
    6) สรุปผลกำรด ำเนินกำร 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมเวทีวิชำกำรน ำเสนอผลกำรจัดกำรเรียนเรียนรู้และผลงำนนักเรียน น ำไปสู่
กำรเผยแพรผ่ลงำนและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
    1) กำรประกวดนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่สอดคล้องตำมแนวทำงกำรประเมินผล
นักเรียนร่วมกับนำนำชำติ (PISA) ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 โรงเรียนขนำดเล็กและขนำดกลำง และกลุ่มที่ 2 
โรงเรียนขนำดใหญ่และขนำดใหญ่พิเศษ 
    2) นิเทศ ติดตำม และประเมินผล 
    3) สรุปผลกำรด ำเนินกำร 

3. กำรตรวจสอบผลกำรด ำเนินกำร (Check) 
4. กำรปรับปรุง แก้ไข (Act) 

ผลการด าเนินงาน 
1. โรงเรียนจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องตำมแนวทำงกำรประเมินผลนักเรียนร่วมกับ

นำนำชำติ (PISA : Programme for International Student Assessment) 
2. จัดท ำแผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ บูรณำกำรลงสู่ชั้นเรียน 
3. กำรพัฒนำเครื่องมือเสริมทักษะกำรคิดแก้ปัญหำตำมแนวทำงกำรประเมินผลนักเรียนร่วมกับ

นำนำชำติ 
4. กำรน ำเครื่องมือกำรวัดและประเมินอิงสมรรถนะตำมแนวทำงกำรประเมินผลนักเรียนร่วมกับ

นำนำชำติ (PISA : Programme for International Student Assessment) มำใช้ในกำรจัดกิจกรรมกำร
เรียนรู้ ด้วยระบบ Online-Testing 

5. แบบรำยงำนผลนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่สอดคล้องตำมแนวทำงกำรประเมินผล
นักเรียนร่วมกับนำนำชำติ (PISA) 



 124 รายงานผล การก ากับ ติดตาม ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ภาพกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชมุสร้างความตระหนักผา่นระบบออนไลน์ (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์) 

การประชมุการขับเคลื่อนPISA ร่วมกับ สพฐ. 
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ด ำเนินกำรแล้ว
จ ำนวน 52 โครงกำร
คิดเป็น 71.23%

ไม่ได้ด ำเนินกำร
จ ำนวน 

28.77 โครงกำร
คิดเป็น 28.77%

ด ำเนินกำรแล้ว

ไม่ได้ด ำเนินกำร

รายงานผลการก ากับติดตาม การด าเนินงาน 
สรุปการด าเนินงาน โครงการ / กิจกรรม 

จ านวนทั้งสิ้น 73 โครงการ 
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 บทที่ 4 
สรุปผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะ 

    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม ได้ด ำเนินงำนด้ำนกำรดูแลสนับสนุนกำร
จัดกำรศึกษำในสังกัด โดยมีสถำนศึกษำ จ ำนวน 35 แห่ง ในปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ได้มีกำรวำงแผนพัฒนำ
ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือให้ครอบคลุมและตรงควำมต้องกำรของสถำนศึกษำและสอดคล้องเป็นไปตำม
นโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ทั้งนี้ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
มหำสำรคำม จึงจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูล
ผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรศึกษำและเพ่ือเผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม โดยสรุปผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2564  ดังนี้ 
    1. ผลการปฏิบัติราชการ มีผลการด าเนินงานแต่ละรายการดังนี้ 
     1.1 ผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำตำมตัวชี้วัดและแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศกึษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม คะแนนเฉลี่ยรวม 3.80 ดีมำก 
             1.2 ผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำตำมตัวชี้วัดและแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564  ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม ตัวชี้วัดทั้งหมด 9 ตัวชี้วัด ได้ผล
กำรประเมิน ระดับบรรลุ จ ำนวน 6 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลกำรทดสอบทำง
กำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ร้อยละ 50 ขึ้นไป ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่ำนกำรประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรระดับดีขึ้นไป ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับกำรพัฒนำให้มี
ควำมรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอำชีพในด้ำนต่ำงๆ เพ่ือกำรประกอบอำชีพ กำรด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่ำง
สอดคล้องตำมสภำพควำมต้องกำรและบริบทของแต่ละพ้ืนที่ ตลอดจนควำมท้ำทำยที่เป็นพลวัตรของโลกใน
ศตวรรษท่ี 21 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-3 ตัวชี้วัดที่ 15.4 อัตรำกำรเข้ำเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับกำรศึกษำ
ต่อประชำกรกลุ่มอำยุ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรในปีกำรศึกษำ 2563 ได้ศึกษำต่อในระดับที่
สูงขึ้น ตัวชี้วัดที่ 19 ร้อยละของนักเรียนที่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและตระหนักในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม 

1.3 รำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและจัดกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำปีงบประมำณ พ.ศ . 2563  ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม อยู่ในระดับ 4 คะแนน ระดับดีมำก     

1.4 รำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและจัดกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม สรุปคะแนนรวมมำตรฐำน 3 มำตรฐำน อยู่ในระดับดีเยี่ยม     
           1.5 คะแนนกำรประเมินตัวชี้วัดตำมมำตรฐำนกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติกำร
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (สพม.มหำสำรคำม)  คะแนนเฉลี่ยรวม 
4.50701  คิดเป็นร้อยละ 90.14  อยู่ในระดับคุณภำพ   
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     1.6 คะแนนกำรประเมินตัวชี้วัดตำมมำตรฐำนกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติกำร
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (สพม .มหำสำรคำม)  คะแนนเฉลี่ยรวม 
4.43292 คิดเป็นร้อยละ 87.91 อยู่ในระดับมำตรฐำนขั้นสูง             
         1.7 ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส่ในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 92.84 อยู่ในระดับ
ควำมโปร่งใส A คิดเป็นล ำดับที่ 133 จำกจ ำนวน สพท. 225 เขต ทั้งประเทศ   
    2. ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

          ผลกำรทดสอบและประเมินคุณภำพทำงกำรศึกษำระดับชำติ O – Net ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 
3  ปีกำรศึกษำ 2563 เทียบกับปีกำรศึกษำ 2562 ในประเทศพบว่ำเพ่ิมขึ้น 4 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ คือ 
คณิตศำสตร์  ภำษำอังกฤษ วิทยำศำสตร์ ภำษำไทย โดยมีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.32 3.34 2.26 1.80 
ตำมล ำดับ คะแนนเฉลี่ยรวมเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 3.18  
     ผลกำรทดสอบและประเมินคุณภำพทำงกำรศึกษำระดับชำติ O – Net ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 
6  ปีกำรศึกษำ 2563 เทียบกับปี 2562 ในระดับประเทศพบว่ำเพ่ิมข้ึน 5 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ คือ วิทยำศำสตร์ 
ภำษำไทย  คณิตศำสตร์  ภำษำอังกฤษ และสังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม โดยมีคะแนนเพ่ิมขึ้นร้อยละ                         
3.00 1.77 1.06 0.44 0.39 ตำมล ำดับ คะแนนเฉลี่ยรวมเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 1.33 

    3. ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
      ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเ พ่ือกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ              

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม ได้จัดโครงกำรพัฒนำและยกระดับคุณภำพระบบกำร
ประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ เพ่ือชี้แจงแนวทำงกำรประเมินตนเอง ของสถำนศึกษำในลักษณะกำร
ประเมินแบบองค์รวมเน้นกำรประเมินที่มีข้อมูลหลักฐำนเชิงประจักษ์ มีกำรบรรยำยคุณภำพตำมสภำพที่เป็น
จริงโดยอำศัยหลักฐำนข้อมูลทั้งเชิงปริมำณและคุณภำพควบคู่กันกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในรูปแบบ
ใหม่ตำมกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพภำยใน พ.ศ. 2561 และน ำสู่กำรเขียนรำยงำนกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ ทั้ง 3 มำตรฐำน เพ่ือเป็นกำรเตรียมพร้อมรับกำรประเมินภำยนอกของสถำนศึกษำ
ในรอบที่ 4  ผลจำกกำรจัดโครงกำรสถำนศึกษำสำมำรถเขียนรำยงำนผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำม
มำตรฐำนกำรศึกษำของ สถำนศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีกำรสะท้อนผล น ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถนศึกษำได้อย่ำงชัดเจน    
   ข้อเสนอแนะ 
    จำกสภำพกำรด ำเนินงำนและควำมต้องกำรกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม ทั้งระดับโรงเรียน และระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำของผู้เกี่ยวข้องกับกำร
จัดกำรศึกษำ ซึ่งเป็นประเด็นที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม และโรงเรียนในสังกัด
ด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง และมีผลกำรยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำที่ดีขึ้น ดังนั้นกำรยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใต้ควำมต้องกำรด้ำนบุคลำกรและงบประมำณจึงควรด ำเนินกำรในรูปของเครือข่ำยควำมร่วมมือ
ของโรงเรียนและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเพ่ือให้ได้ช่วยเหลือกัน ในด้ำนกำรบริหำรจัดกำรโดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์และกำรพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือกำรจัดกำรศึกษำในกำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำของ
โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมัธยมศึกษำ ไปพร้อมๆกัน และเป็นไปในทิศทำง
เดียวกัน 



 138 รายงานผล การก ากับ ติดตาม ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

คณะท างานจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ที่ปรึกษา 

 1.นำยสวำท ฦ ชำ      ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม 
2.นำยสุริยำ  ทองบุญมำ       รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม 
3.นำยวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญำ  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม 
4.นำยวงศกร ประกอบนันท์    รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม 

คณะท างาน 

 1.นำงนวพรรดิ์ นำมพุทธำ            ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผล 
 2.นำงกุสุมำ  โอษะคลัง            ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
 3.นำยปกรณ์  ชิณสิทธิ์            ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 
 4.นำงขันทอง  พิมพ์แสนศรี  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร 
 5.นำงบุญชู โคตรบรรเทำ   ปฏิบัติหน้ำที่ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกำรเงินและสินทรัพย์ 
 6.นำงชุติมำ นำมศรีอุ่น   ปฏิบัติหน้ำที่ ผอ.กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ        

 และกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศ   
 และกำรสื่อสำร 

 7.นำงวรำลักษณ์ บุษบง    ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
 8.นำงภวิสร์ภร  อุปนันท์   ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน 
 9.นำยปำลีวัชร์ คะสุวรรณวงศ์  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกฎหมำยและคด ี
          10.บุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม ทุกท่ำน 
จัดท าเอกสารและตรวจสอบ 

 1.นำยปกรณ์  ชิณสิทธิ์            ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 
 2.นำยศุภกร พันธุ์เสนำ   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
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1. ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา       
ตามตัวชี้วัดและแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม  
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2. ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตาม
ตัวชี้วัดและแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม  
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3. รายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตาม
มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึก ษา
มัธยมศึกษามหาสารคาม   
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4. รายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตาม
มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษามหาสารคาม   
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147 รายงานผล การก ากับ ติดตาม ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

5. คะแนนการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (สพม.มหาสารคาม)   
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6. คะแนนการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (สพม.มหาสารคาม)             
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155 รายงานผล การก ากับ ติดตาม ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

7. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
134 ถนน เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด

ต าบล แวงน่าง อ าเภอ เมือง จังหวัด มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ 44000

โทรศัพท์ 0-4377-7987


