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บทท่ี 1 

บทนํา 

ความสําคัญและความเปนมา 

 

    สํานักงานเขต พ้ืน ท่ีการ ศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม  จัดตั้ งตามพระราชบัญญัติ            

การศึกษาแหงชาติ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2553 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง   ศึกษาธิการ 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 กําหนดใหมีเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา และเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  

    อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซ่ึงแกไข

เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และมาตรา 37 วรรคสอง แหง

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับท่ี 

3) พ.ศ.  2553 ประกอบกับมาตรา 33 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.  2546 ซ่ึงแก ไขเ พ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 

กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 และรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของสภา

การศึกษาเ ม่ือคราวประชุมครั้ ง ท่ี  2/2561 วัน ท่ี  9 พฤษภาคม พ.ศ.  2561 จึ งยกเลิกประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกําหนดเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ประกาศ ณ วันท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ. 

2553 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกําหนดเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 

2554 ประกาศ ณ วันท่ี 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 และกําหนดเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา และท่ีตั้งของ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา จํานวน 62 เขต โดยเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

ประกอบดวยทองท่ีจังหวัดมหาสารคาม และใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ตั้งอยูท่ี

อําเภอเมืองมหาสารคาม มีพ้ืนท่ีรับผิดชอบครอบคลุม 13 อําเภอ ดังนี้ เมืองมหาสารคาม แกดํา โกสุมพิสัย 

กันทรวิชัย เชียงยืน บรบือ นาเชือก พยัคฆภูมิพิสัย วาปปทุม นาดูน ยางสีสุราช กุดรัง และชื่นชม 

    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม เปนหนวยงานอยูภายใตการกํากับดูแล

ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการมีอํานาจหนาท่ี ตามมติคณะกรรมการ

ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการซ่ึงแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา เปน 9 กลุม 1 หนวย ดังนี้ 

    1. กลุมอํานวยการ 

    2. กลุมบริหารงานบุคคล 

    3. กลุมนโยบายและแผน 

  4. กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

  5. กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

  6. กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 

  7. กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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  8. กลุมกฎหมายและคดี 

  9. กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

  10. หนวยตรวจสอบภายใน 

    การบริหารจัดการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอาศัยหลักในการจัดการระบบโครงสรางและ

กระบวนการจัดการศึกษาตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไข

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 คือ  

    1. มีเอกภาพดานนโยบายและมีความหลากหลายในทางปฏิบัติ นั่นคือ มีการติดตาม ตรวจสอบ

การปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีมีประสิทธิภาพแตผูปฏิบัติมีอิสระท่ีจะเลือกปฏิบัติตามแนวทาง ท่ีเหมาะสม      

ของตนเอง ดังนั้นแตละเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจึงใชกรอบนโยบายของคณะกรรมการการศึกษา ข้ันพ้ืนฐานเปน

แนวทางในการบริหารจัดการ และมีการกําหนดนโยบายตามความตองการจําเปน ตอตนเองเพ่ือบริหารและจัด

การศึกษาในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาดวย 

    2. มีการกระจายอํานาจไปสูเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน คือ 

การกําหนดขอบเขตอํานาจการตัดสินใจขององคกรหลักท้ังสามองค ดังกลาวอยางชัดเจน ไมกาวกาย หรือ

ซํ้าซอนกัน การกระจายอํานาจจึงควรถึงมือผูปฏิบัติใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได ภารกิจหลักของสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา จึงอยูท่ีการกํากับดูแลสนับสนุนและสงเสริมใหสถานศึกษาไดบริหาร  จัดการศึกษาเปนไปตาม

นโยบายท่ีกําหนด  โดยสถานศึกษามีอิสระในการกําหนดความตองการ การดําเนินการ และตัดสินใจเก่ียวกับ

การบริหารงาน วิชาการ งานงบประมาณ งานบริหารบุคคล และงานบริหารท่ัวไป 

    3. มีการกําหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา              

ทุกระดับและทุกประเภทการศึกษา นั้นคือ ท้ังเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีมาตรฐานและดัชนี ชี้วัด

คุณภาพการศึกษาและการบริหารจัดการท่ีชัดเจนสามารถประเมินและตรวจสอบได  

    การดําเนินงานตามบทบาทหนาท่ีและกรอบภารกิจ ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

มหาสารคาม ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จึงกําหนดใหมีการรายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565  ข้ึน 

วัตถุประสงคของการรายงาน 

    1. เพ่ือรวบรวมและวิเคราะหขอมูลผลการดําเนินงานการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

    2. เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

มหาสารคาม  

ขอบเขตการรายงาน 

    1. ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

     2. ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน มีผลประเมินคุณภาพผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในทุกระดับ  

    3. ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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วิธีดําเนินการ 

    1. ศึกษาวิเคราะหนโยบาย จุดเนน เปาหมายตัวชี้วัดความสําเร็จและจากเอกสารท่ีเก่ียวของ 

ไดแก รายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายงานผลการติดตามและ

ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามตัวชี้วัดและแผนปฏิบัติ

ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2565  รายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหาร

และจัดการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 และ พ.ศ. 2565  รายงานคะแนนการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2565 และรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ประจําปงบประมาณ    

พ.ศ. 2565 

    2. กําหนดขอบเขตในการรายงานผลการดําเนินงานการจัดการศึกษาประจําปงบประมาณ     

พ.ศ. 2565 

    3. เก็บรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานการจัดการศึกษา โดยศึกษาจากเอกสารรายงานผล             

การดําเนินงาน ผลการประเมิน ผลการวิเคราะห และขอขอมูลท่ีเก่ียวของ ไดแก ขอมูลดานงบประมาณ ขอมูล

ดานบุคลากร และขอมูลผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

    4. วิเคราะหขอมูลผลการดําเนินงาน 

    5. สรุป เขียนรายงานเผยแพรและประชาสัมพันธ 

ประโยชนท่ีไดรับ 

    1. สถานศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของนําขอมูลผลการดําเนินงานไปใชในการพัฒนาการ      

จัดการศึกษาใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

    2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม นําขอมูลผลการดําเนินงานไปใชในการ

พัฒนา กําหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานในปตอไป 

    3. สาธารณชนไดทราบผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
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บทท่ี 2 

บริบท สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

 

 

 

    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ท่ีตั้ง เลขท่ี 134 ถนน เลี่ยงเมืองสารคาม         

- รอยเอ็ด ตําบลแวงนาง อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม มีโรงเรียนในสังกัด จํานวน 35 โรงเรียน มีพ้ืนท่ี

รับผิดชอบครอบคลุม 13 อําเภอ ดังนี้ เมืองมหาสารคาม แกดํา โกสุมพิสัย กันทรวิชัย เชียงยืน บรบือ          

นาเชือก พยัคฆภูมิพิสัย วาปปทุม นาดูน ยางสีสุราช กุดรัง และชื่นชม 

  มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง ดังนี้ 

    ทิศเหนือ  ติดตอกับจังหวัดขอนแกนและจังหวัดกาฬสินธุ 

    ทิศตะวันออก ติดตอกับจังหวัดกาฬสินธุและจังหวัดรอยเอ็ด 

    ทิศใต   ติดตอกับจังหวัดสุรินทรและจังหวัดบุรีรัมย 

    ทิศตะวันตก ติดตอกับจังหวัดบุรีรัมยและจังหวัดขอนแกน 

  

1. ท่ีตั้งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
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โครงสรางหนวยงาน 

 

 

    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม แบงสวนราชการภายในสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา เปน 9 กลุม 1 หนวย ดังนี้ 

     1. กลุมอํานวยการ 

     2. กลุมบริหารงานบุคคล 

     3. กลุมนโยบายและแผน 

   4. กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

   5. กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

   6. กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 

   7. กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   8. กลุมกฎหมายและคดี 

   9. กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

   10. หนวยตรวจสอบภายใน  

2. โครงสรางการบริหารงาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
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นายสวาท  ฦาชา 

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

 

นายสุริยา  ทองบุญมา  
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

 

ผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

นายวสิษฐ สมจิตศรีปญญา 

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

 

 

นายเอกลักษณ  บุญทาว 

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
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สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาไดกระจายอํานาจในการจัดการดานการศึกษา โดย 

แบงพ้ืนท่ีรับผิดชอบออกเปนสหวิทยาเขต 6 สหวิทยาเขต ดังนี้ 

   สหวิทยาเขต ท่ี 1 สหวิทยาเขตเจริญราชเดช  

1. โรงเรียนสารคามพิทยาคม 

2. โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร 

3. โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ 

4. โรงเรียนกุดรังประชาสรรค 

5. โรงเรียนมหาวิชานุกูล 

   สหวิทยาเขต ท่ี 2 สหวิทยาเขตตักศิลา 

1. โรงเรียนผดุงนารี 

2. โรงเรียนแกดําวิทยาคาร 

3. โรงเรียนมิตรภาพ 

4. โรงเรียนยางวิทยาคม 

5. โรงเรียนหนองมวงวิทยาคาร 

   สหวิทยาเขต ท่ี 3 สหวิทยาเขตบรบือ 

1. โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 

2. โรงเรียนบรบือ 

3. โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม 

4. โรงเรียนเหลายาววิทยาคาร 

5. โรงเรียนโนนราษีวิทยา 

   สหวิทยาเขต ท่ี 4 สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม 

1. โรงเรียนวาปปทุม 

2. โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ 

3. โรงเรียนประชาพัฒนา 

4. โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ 

5. โรงเรียนดงใหญวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

   สหวิทยาเขต ท่ี 5 สหวิทยาเขตสารคามใต 

1. โรงเรียนนาภูพิทยาคม 

2. โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค 

3. การบริหารและการกระจายอํานาจ 
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3. โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

4. โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช 

5. โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 

   สหวิทยาเขต ท่ี 6 สหวิทยาเขตสะดืออีสาน 

1.  โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค 

2. โรงเรียนเข่ือนพิทยาสรรค 

3. โรงเรียนเขวาไรศึกษา 

4. โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย 

5. โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล 

   สหวิทยาเขต ท่ี 7 สหวิทยาเขตพุทธมงคล 

1. โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 

2. โรงเรียนกูทองพิทยาคม 

3. โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 

4. โรงเรียนกันทรวิชัย 

5. โรงเรียนเขวาใหญพิทยาสรรค 

 

 

 

 1. ขอมูลพ้ืนฐานทางการศึกษา 

 1.1 ขอมูลโรงเรียน จําแนกตามขนาด (ขอมูล ณ 10 มิ.ย. 65) 

ขนาดโรงเรียน 
ปการศึกษา 

2564 2565 

ขนาดเล็ก (1-499 คน) 22 22 

ขนาดกลาง (500-1,499 คน) 4 4 

ขนาดใหญ (1,500-2,499 คน) 5 5 

ขนาดใหญพิเศษ (2,500 คนข้ึนไป) 4 4 

รวม 35 35 

    

 

 

4. ขอมูลพ้ืนฐาน 
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  1.2 ขอมูลนักเรียน จําแนกตามช้ันเรียน (ขอมูล ณ มิ.ย. 65) 

ระดับช้ัน 
ปการศึกษา 

2563 2564 2565 

มัธยมศึกษาปท่ี 1 5,902 5,847 5,843 

มัธยมศึกษาปท่ี 2 5,738 5,887 5,862 

มัธยมศึกษาปท่ี 3 5,542 5,674 5,909 

มัธยมศึกษาปท่ี 4 5,134 5,121 5,243 

มัธยมศึกษาปท่ี 5 4,520 4,883 5,071 

มัธยมศึกษาปท่ี 6 4,342 4,398 4,833 

ปวช.1 13 22 20 

ปวช.2 39 35 23 

ปวช.3 46 39 36 

รวม 31,276 31,906 32,840 

1.3 ขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา (ขอมูล ณ 31 ต.ค. 65) 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

(ตาม จ 18) 

ปการศึกษา 

2563 2564 2565 

ผูอํานวยการโรงเรียน  35 34 30 

รองผูอํานวยการโรงเรียน 27 43 60 

ครู 1,583 1,698 1621 

ครูมาชวยราชการ (ตางเขต) 2 3 2 

ครูไปชวยราชการ (ตางเขต) 4 4 4 

พนักงานราชการ (ครูผูสอน) 58 84 67 

ลูกจางประจํา 43 45 35 

รวม 1,752 1,911 1,819 

  

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(สนับสนุน) 

ปการศึกษา 

2563 2564 2565 

ลูกจางชั่วคราว (ธุรการ) 28 32 26 

ลูกจางชั่วคราว (นักการภารโรง) 23 32 30 

รวม 51 64 56 
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1.4 จํานวนขาราชการในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (ขอมูล ณ 30 มิ.ย. 65) 

บุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ปการศึกษา 

2563 2564 2565 

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา - 1 1 

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 2 3 3 

ศึกษานิเทศก 15 15 15 

บุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2) 32 31 39 

พนักงานราชการ - - 2 

ลูกจางประจํา 1 1 1 

ลูกจางชั่วคราว 15 10 11 

รวม 62 61 72 

 

1.5 ผลการเบิกจายปงบประมาณ พ.ศ. 2565   

รายการ จํานวนท่ีไดรับอนุมัติ ผลการเบิกจาย รอยละผลการเบิกจาย 

งบลงทุน 1,009,244 1,009,000 99.97 

งบดําเนินงาน 10,981,559.95 10,296,800.71 93.76 

งบเงินอุดหนุน 55,040,874 54,962,824 99.85 

  

 

 

วิสัยทัศน (Vision) 

“เปนองคกรคุณภาพ สืบสานศาสตรพระราชา จัดการศึกษาสูความเปนเลิศ ดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยี” 

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

พันธกิจ (Mission) 

   1. สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความรู  มีทักษะการเรียนรูและทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษ      

ท่ี 21 มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย    

ทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง 

5. ยุทธศาสตรการดําเนินงาน 
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    2. สรางโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ํา ใหผูเรียนไดรับบริการทางการศึกษา 

อยางท่ัวถึงเทาเทียม และพัฒนาทักษะดานอาชีพ ตามความถนัดและมีศักยภาพท่ีจะพ่ึงพาตนเองได 

    3. พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยใหกับผูเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา

และสถานศึกษา  

    4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนบุคคลแหงการเรียนรูสูมืออาชีพ 

    5. สงเสริมการจัดการศึกษาตามหลักศาสตรพระราชาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอมสูการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) 

    6. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใชพ้ืนท่ีเปนฐาน มีนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเปนกลไกหลัก 

ในการขับเคลื่อนบนฐานขอมูลสารสนเทศท่ีถูกตอง ทันสมัยและการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

เปาประสงค (Goal) 

   1. ผูเรียนมีความรู มีทักษะการเรียนรูและทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 มีความรักใน

สถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มี

ทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง 

    2. ผูเรียนไดรับโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ํา และไดรับบริการทางการศึกษาอยาง 

ท่ัวถึง เทาเทียมและไดรับการพัฒนาทักษะดานอาชีพ ตามความถนัดและมีศักยภาพท่ีจะพ่ึงพาตนเองได 

    3. ผูเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา มีความปลอดภัยจากภัยพิบัติและภัย

คุกคามทุกรูปแบบ 

    4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาใหเปนบุคคลแหงการเรียนรูสูมืออาชีพ  

    5. สถานศึกษาจัดการศึกษาตามหลักศาสตรพระราชาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอมสูการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) 

    6. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษามีการพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใชพ้ืนท่ี

เปนฐาน มีนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเปนกลไกหลักในการขับเคลื่อนบนฐานขอมูลสารสนเทศท่ีถูกตอง 

ทันสมัยและการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

คานิยม (Value) : S4 

     สรางคุณภาพท่ีดี (Standard Based)   

     มีธรรมาภิบาล (Stable good governance)  

     บริการดวยใจ (Service Mind)  

     นําสมัยดวยนวัตกรรม (Smart Innovation) 
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จุดเนนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Development Focus) 

  1. ดานคุณภาพ 

    1.1 ผูเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง 

   1.2 ผูเรียนมีความรู มีทักษะการเรียนรู และทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) 

    1.3 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมข้ึน 

    1.4 ครูจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับศตวรรษท่ี 21 

    1.5 ครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนมืออาชีพ 

    1.6 สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในท่ีเขมแข็งและมีคุณภาพ 

    1.7 สถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาตามหลักศาสตรพระราชาและหลักธรรมาภิบาล สูการเปน  

1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม 1 อาชีพ   

    1.8 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

    1.9 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบริหารจัดการ ดวยหลักธรรมาภิบาล 

  2. ดานโอกาส 

    2.1 ผูเรียนไดรับโอกาสการบริการทางการศึกษาอยางท่ัวถึงและเทาเทียม 

    2.2 ผู เรียนไดรับโอกาสในการพัฒนาทักษะทางดานอาชีพ ตามความถนัดและศักยภาพ             

ท่ีจะพ่ึงพาตนเองได 

   

3. ดานความปลอดภัย 

      3.1 สถานศึกษามีระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยใหกับผูเรียน ครูและบุคลากรทาง 

การศึกษา 

    3.2 สถานศึกษามีการจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรูและการมีสุขภาวะท่ีดี 

  4. ดานอาชีพ  

    4.1 ผูเรียนมีทักษะพ้ืนฐานอาชีพเพ่ือการมีงานทํา และรายได 

    4.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีนวัตกรรมทางการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรูการ

สงเสริมอาชีพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

    4.3 สถานศึกษามีหลักสูตรอาชีพเพ่ือการมีงานทํา 
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1. กรอบแนวคิดรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

รูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

มหาสารคาม ชื่อวา รูปแบบ SPACER Model ซ่ึงอาศัยแนวคิดทฤษฎีเชิงระบบคือ ปจจัยนําเขา กระบวนการ 

และผลผลิต โดยแตละองคประกอบจะมี 3 สวนยอย ดังนี้  

ดานปจจัยนําเขา ประกอบดวย บุคลากร (ผูบริหาร ครู นักเรียน) งบประมาณ วัสดุอุปกรณ  สื่อ 

เทคโนโลยี ขอมูล/สารสนเทศ และกิจกรรมการดําเนินงาน 

ดานกระบวนการ ประกอบดวย การกําหนดมาตรฐาน (S : Standard) การมีสวนรวม              

(P : Participation) การดําเนินการตามนโยบาย (A : Action) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล          

(C : Check) การใหกําลังใจ (E : Encouragement) และการรายงานผล (R : Report) 

ดานผลผลิต ประกอบดวย 1) เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและผูรับบริการ มีการบริหารจัดการคุณภาพท่ี

มีประสิทธิภาพ 2) สถานศึกษา/ผูบริหาร เปนผูนําทางวิชาการและเปนท่ียอมรับของชุมชน 3) ครู มีความรู/

ทักษะการจัดการเรียนรู มีความเปนมืออาชีพและคุณธรรม และ 4) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 

และมีทักษะการเรียนรูแหงศตวรรษท่ี 21 ไดแก ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อ 

เทคโนโลยี และทักษะชีวิตและพ้ืนฐานอาชีพ 

2. องคประกอบของการบริหารจัดการศึกษา โดยใชรูปแบบ SPACER Model 

การบริหารจัดการศึกษา โดยใชรูปแบบ SPACER Model มีองคประกอบดานกระบวนการตาม

แนวคิดทฤษฎีเชิงระบบ ดังนี้ 

S : Standard หมายถึง มาตรฐานขอกําหนดเก่ียวกับวิสัยทัศน คานิยม พันธกิจ กลยุทธ  จุดเนน 

เปาหมายและตัวชี้วัดผลสําเร็จของงาน (KPIs) หลักการทํางานของผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สําหรับการสงเสริม และกํากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษา 

P : Participation หมายถึง การเปดโอกาสใหผู ท่ีเ ก่ียวของกับการจัดการศึกษา ไดมีสวน

ชวยเหลือระหวางกัน ในการรวมคิด รวมวางแผน รวมตัดสินใจ รวมปฏิบัติงาน รวมแกปญหา รวมพัฒนา และ

รวมรับผิดชอบในการบริหารจัดการ เพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายขององคกร 

A : Action หมายถึง การดําเนินการขับเคลื่อนกลยุทธ อยางเปนข้ันตอนและเปนระบบโดยมีการ

วางแผน กําหนดแนวทางการดําเนินงานตามนโยบายของผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ท่ีเนน

คุณภาพ โอกาส ความปลอดภัย และทักษะอาชีพ เพ่ือบรรลุเปาหมายของการดําเนินงาน 

6. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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C : Check หมายถึง การติดตาม การตรวจสอบ การประเมินผล และสรุปผลการดําเนินงาน    

ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการดําเนินงาน

โครงการตามแผนปฏิบัติการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

E : Encouragement คือ การใหกําลังใจ การจัดกิจกรรมมอบโลรางวัล และเกียรติบัตร เพ่ือ   

ยกยอง เชิดชูเกียรติ หนวยงานและผูมีผลงานดีเดน ประสบผลสําเร็จเปนท่ีประจักษ และเผยแพรผลงาน 

R : Report คือ การรายงานผล KRS, ARS, มาตรฐานเขต และการดําเนินงานโครงการ เพ่ือนํา

ผลจัดทําแผนปรับปรุงพัฒนาตอไป 

3. กระบวนการดําเนินงาน รูปแบบ SPACER Model 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามได  

ดําเนินการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ

วิเคราะหนโยบาย จุดเนนการพัฒนา รวมท้ังรายงานผลการปฏิบัติงานของปท่ีผานมา ทําใหไดทิศทางการ

ดําเนินงานหรือแนวทางการดําเนินงานท่ีนอมนําแนวคิดหลักการพัฒนาตามแนวพระราชดําริของรัชกาลท่ี 9 

ดังนี้ 

การเขาใจ (Understanding) เปนการสรางใหเกิดความเขาใจในขอมูลพ้ืนฐานดวยการศึกษา

ขอมูลทุกมิติของสถานศึกษา ชุมชน และสังคม คนหารากของปญหาและรวบรวมองคความรูตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับ

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

การเขาถึง (Connecting) เปนการสื่อสารและการสรางการมีสวนรวม โดยมุงสื่อสารความเขาใจ

และความม่ันใจกับผูบริหารและครู รวมกันวิเคราะหปญหาและความตองการของครู และใหทุกคนมีสวนรวม

ในกระบวนการพัฒนามากท่ีสุด  

การพัฒนา (Development) เปนเรื่องของการพัฒนาและการดําเนินการขับเคลื่อนกลยุทธอยาง

เปนข้ันตอนและเปนระบบโดยมีการวางแผน กําหนดแนวทางการดําเนินงานตามนโยบายของผูอํานวยการ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ท่ีเนนคุณภาพ โอกาส ความปลอดภัย และทักษะอาชีพ เพ่ือบรรลุเปาหมายของ

การดําเนินงาน มีการติดตาม การตรวจสอบ การประเมินผล และสรุปผลการดําเนินงาน การใหกําลังใจ และ

การรายงานผล KRS, ARS, มาตรฐานเขต และการดําเนินงานโครงการ เพ่ือนําผลจัดทําแผนปรับปรุงพัฒนา

ตอไป  

ดังนั้นแนวทางแหงศาสตรพระราชา “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” ท่ีนํามาเปนแนวทางดําเนินงานจะ

เนนการมีสวนรวมของทุกฝายท่ีเก่ียวของเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยความตองการท่ี

แทจริงของครูและนักเรียน ซ่ึงมีการดําเนินการดวยวิธี ระบบ (System Approach) ดังแผนภาพ 
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บทท่ี 3 

ผลการดําเนินงาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565  

1.ช่ือโครงการ  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  มัธยมศึกษามหาสารคาม  

ชื่อผูดําเนินการโครงการ (นางสาว) ชลธิชา การถาง ,จรรยา สีแกว, จุฑารัตน หารสระคู 

วัตถุประสงค 

  1. เพ่ือใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม มีการบริหารจัดการดาน

งบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 

  2. เพ่ือใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม มีแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                

พ.ศ. 2565-2569 และการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2565 และการรายงานผลการติดตาม 

และประเมินผลการบริหารจัดการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ประจําป

งบประมาณ 2564 

  3. เพ่ือใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม มีการรายงานผลการติดตามและ

ประเมินผลตามตัวชี้วัดครบทุกตัวชี้วัดและสามารถรายงานในระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ 

eMENSCR 

   4. เพ่ือใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม มีขอมูลในการรายงานผลการ

ปฏิบัติงานไปใชในการพัฒนาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

           5. เพ่ือใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม มีผลการดําเนินการขับเคลื่อน

โครงการท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ นโยบายผูบริหารสํางานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา นโยบาย

กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรชาติ และทิศทางการปฏิรูปประเทศ    

กิจกรรม 

 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการการกําหนดกรอบทิศทางและแนวทางการดําเนินงานเพ่ือจัดทําแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2565-2569 และแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม  

  2. ประชุมพิจารณาแผนการใชจายงบประมาณและกรอบวงเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ             

พ.ศ. 2565 

            3.ประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2565-2569 และแผนปฏิบัติ

การประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

 4. การประชุมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะหความสอดคลองระหวางโครงการกับแผนยุทธศาสตรและ

แผนระดับรอง การนําเขาขอมูลในระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ (e-MENSCR) 
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 5. จัดทํารางและรูปเลมแผนปฏิบัติการประจําป และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 

2565-2569 เสนอ กศจ. 

 6. กิจกรรมติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

มหาสารคาม ประจําปงบประมาณ 2565 

 7. การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 8.กํากับติดตามและรายงานผลการดําเนินงานการจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามหาสารคาม 

เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 

   1) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2565-2569 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษามหาสารคาม ในรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกสและรูปเลมเอกสาร จํานวน 20 เลม   

   2) แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2565 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

มหาสารคาม ในรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกสและรูปเลมเอกสาร จํานวน 100 เลม   

   3) รอยละ 70 ของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม มีผลการประเมินบรรลุตามคาเปาหมายและตัวชี้วัดของ

โครงการ  

   4) รายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษามหาสารคาม ในรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกสและรูปเลมเอกสาร จํานวน 50 เลม   

   5) รอยละ 100 ของผลดําเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักนายกรัฐมนตรี 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนไปตามเปาหมาย 

   6) รอยละ 100 ของผลการบริหารจัดการของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เปนไปตามเปาหมาย 

   7) รอยละ 100 ของ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามมีรายงานผลการผาน

ระบบกํากับติดตามและรายงานผลการดําเนินงานการจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565  

   8) รอยละ 90 ของผูเขารับการประชุมเชิงปฏิบัติการสามารถนําเขาขอมูลโครงการท่ีรับผิดชอบได 

 เชิงคุณภาพ  

   1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม มีการบริหารจัดการดานงบประมาณ

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 

   2. หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสาธารณชน รับทราบทิศทางการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

และผลการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

   3. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามมีการรายงานผลการติดตามและ

ประเมินผลตามตัวชี้วัดครบทุกตัวชี้วัด 
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    4. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามสามารถนําขอมูลการรายงานผลการ

ปฏิบัติงานไปใชในการพัฒนาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

       5. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และหนวยงานในสังกัดมีผลการดําเนินงานการ

ขับเคลื่อนโครงการท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ นโยบายผูบริหารสํางานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ยุทธศาสตรชาติ และทิศทางการปฏิรูปประเทศ  

การดําเนินงานของโครงการ 

 ดําเนินการแลว 

งบประมาณ จาก  สพม.มหาสารคาม แผนงานภายใตแผนงาน แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนา

และเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย จํานวนเงิน 260,000 บาท  ใชงบประมาณไป  220,423 บาท  

งบประมาณคงเหลือ  39,577  บาท 

ผลการดําเนินงาน  บรรลุวัตถุประสงค รอยละ 95 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการการกําหนดกรอบทิศทางและแนวทางการดําเนินงานเพ่ือจัดทําแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2565-2569 และแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 65 

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

 ผลการดําเนินการกิจกรรม 

 1.สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามจัดทํากรอบทิศทางและแนวทางการดําเนินงาน

เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2565-2569 และแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ            

พ.ศ.2565 ระหวางวันท่ี 4-5 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมชาร-ลอง บูทรีค จังหวัดกาฬสินธุ มีผูเขารวม

ประชุมจํานวน 49 คน 2. สํานักงานเขตพ้ืนการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามมีกรอกบทิศทางและแนว

ทางการดําเนินงานเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2565-2569 และแผนปฏิบัติการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ประกอบดวย ผลการวิเคราะหจุดแข็งจุดออน วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค 

คานิยม จุดเนน และยุทธศาสตรในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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  2. ประชุมพิจารณาแผนการใชจายงบประมาณและกรอบวงเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ             

พ.ศ. 2565 

 ผลการดําเนินการ 

 กลุมนโยบายและแผน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ไดรับมอบหมายให

ดําเนินการจัดประชุมพิจารณาแผนการใชจายงบประมาณและกรอบวงเงินงบประมาณประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2564 โดยเชิญผูบริหารสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม และผูอํานวยการกลุมใน

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามทุกทานเขารวมประชุม ในวันจันทร ท่ี 25 พฤศจิกายน 

2564 เวลา 09.30 น.  ณ หองประชุม 150 ปเมืองมหาสารคาม สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

มหาสารคาม ซ่ึงจากการพิจารณามติท่ีประชุมตั้งงบประมาณจํานวน 5 ลาน ซ่ึงจะรายละเอียดในรายงานการ

ประชุมครั้งท่ี 1/2564  

 

 

   

 

 

       

   3.ประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2565-2569 และแผนปฏิบัติการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

  ผลการดําเนินการ 

   ประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2565-2569 และแผนปฏิบัติการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ในวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2564 ณ หองประชุมพระเทพสิทธาจารย ผูเขารวม

ประชุมประกอบดวย บุคลากรสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม จํานวน 57 คน เปนการ

แจงนโยบายการบริหารงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามใหบุคลากรทุกคนได

ทราบและนําไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเสนอโครงการท่ีจะบรรจุไวในแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2565 
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 4. การประชุมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะหความสอดคลองระหวางโครงการกับแผนยุทธศาสตรและ

แผนระดับรองการนําเขาขอมูลในระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ (e-MENSCR) 

ผลการดําเนินการ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะหความสอดคลองระหวางโครงการกับแผนยุทธศาสตรและแผน

ระดับรองการนําเขาขอมูลในระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ (e-MENSCR)เพ่ือเปนการเตรียมความ

พรอมและสรางความรูความเขาใจในการรายงานผลวิเคราะหความสอดคลองระหวางโครงการและความ

สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและแผนระดับรองและการนําเขาขอมูลในระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ 

(e-MENSCRS) จึงกําหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในวันท่ี 29-30 พฤศจิกายน และ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 

09.00 น เปนตนไป ณ หองประชุมพระเทพสิทธาจารย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

ผูเขารับการอบรมจํานวน 68 คน มีผลการทดสอบกอนอบรมอยูท่ี 7 คะแนน จาก 20 คะแนน ผลการทดสอบ

หลังอบรม อยูท่ี 14 คะแนนจาก 20 คะแนน ซ่ึงแสดงใหเห็นวาผูเขารับการอบรมมีความรูท่ีเพ่ิมข้ึน  

 5. จัดทํารางและรูปเลมแผนปฏิบัติการประจําป และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                  

พ.ศ. 2565-2569 เสนอ กศจ. 
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 ผลการดําเนินการ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามไดจัดทําจัดทํารางและรูปเลมแผนปฏิบัติการ

ประจําป และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2565-2569 และรายงานผลการดําเนินงาน

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 เสนอ กศจ. ซ่ึงมีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

มหาสารคามดานบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร ครั้งท่ี 1/2565 เม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2565และประชุม

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ครั้งท่ี 2/2565 เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2565 ซ่ึงผานมิติ

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม  ซ่ึงเม่ือผานมิติท่ีประชุมสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษามหาสารคามไดนํารูปเลม ท้ัง 3 เลม เขาโรงพิมพ จํานวนท้ังสิ้น 120 เลม เพ่ือใหบุคลากรใน

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามใชประโยชนตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6. กิจกรรมติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

มหาสารคาม ประจําปงบประมาณ 2565 

ผลการดําเนินงาน บรรลุตามวัตถุประสงค 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม และสถานศึกษาในสังกัด สามารถรายงาน                     

ผลการดําเนินงานไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค และเปาหมาย ไดอยางชัดเจน                

ตามผลการติดตามประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

1.การประชุมการตรวจราชการการติดตามนโยบาย จุดเนน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหวางวันท่ี 19 
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เมษายน 2565 ณ หองประชุมพระเทพสิทธาจารย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามมี

ผูเขารวมประชุมจํานวน 50 คน   

2.การรายงานขอมูลประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายจุดเนน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานและนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2565 บรรลุตาม

วัตถุประสงค 

 

 

 

 

 

3.สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามมีการรายงานผลการกํากับติดตามและ 

ประเมินผลไดครบทุกตัวชี้วัดตามท่ี สพฐ.กําหนด  และไดดําเนินงานการขับเคลื่อนโครงการใหมีความ

สอดคลองกับวิสัยทัศน  พันธกิจ นโยบายผูบริหารสํางานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา นโยบาย

กระทรวงศึกษาธิการ  ยุทธศาสตรชาติ และทิศทางการปฏิรูปประเทศ  ดังนี้ 

- จัดทํารายงานการกํากับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดําเนินการตาม

มาตรการดานสาธารณสุขในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ภาคเรียนท่ี 

2/2564 (เดือนพฤศจิกายน  2564) 

- เขารวมประชุมการกํากับ ติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ในพ้ืนท่ีเขตตรวจราชการท่ี 12 

เพ่ือใหการลงพ้ืนท่ีในการกํากับติดตามการปฏิบัติราชการในสวนภูมิภาคและการตรวจติดตามผลความคืบหนา

ของโครงการเปนไปดวยความเรียบรอย เพ่ือหารือแนวทางการเสนอโครงการท่ีจะขอรับการสนับสนุน

งบประมาณ ป พ.ศ. 2565ในวันท่ี 16  ธันวาคม 2564 ณ หองประชุมพระบรมพระธาตุนาดูน ชั้น 4  ศาลา

กลางจังหวัดมหาสารคาม   

 - จัดทํารายงานการกํากับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดําเนินการตาม

มาตรการดานสาธารณสุขในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ภาคเรียนท่ี 

2/2564 เดือนพฤศจิกายน  2564 ระยะท่ี 2 (เดือนธันวาคม 2564-มกราคม 2565) 

- จัดทํารายงานการกํากับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดําเนินการตาม

มาตรการดานสาธารณสุขในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ภาคเรียนท่ี 

2/2564 เดือนพฤศจิกายน  2564  ระยะท่ี 3 (เดือนธันวาคม 2564-มกราคม 2565) 

- การตรวจติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
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โคโรนา 2019  ภาคเรียนท่ี 2 /2564 และนโยบายการตารวจราชการเฉพาะดาน (Agenda Based) ประจําป

งบประมาณพ.ศ. 2564 เรื่องการเขาถึงทางการศึกษาสําหรับคนพิการและผูดอยโอกาส โดยลงพ้ืนท่ีจังหวัด

มหาสารคาม วันท่ี 11  พฤศจิกายน  2564  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม จังหวัด

มหาสารคาม 

 -การตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ  

รอบท่ี 1 โดยนายสุรศักดิ์  อินศรีไกร ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการใหหัวหนาหนวยงาน

นําเสนอแผนการขับเคลื่อนการนํานโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สูการปฏิบัติประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565   

ณ กศน.จังหวัดมหาสารคาม 

 -การตรวจราชการและการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยนายสุร

ศักดิ์  อินศรีไกร  ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตตรวจราชการท่ี 12  ตรวจราชการเพ่ือประชุม

ติดตามการดําเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายเรงดวนของ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ณ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามและการตรวจ

ราชการในสังกัด วันท่ี  1  เมษายน  2565 

 - รายงานขอมูล(กรณีเรงดวน) การตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือใหนายสุรศักดิ์  อินศรีไกร ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตตรวจราชการ

ท่ี 12 เพ่ือรายงานรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ในวันท่ี 30  มีนาคม 2565 

 - รายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

ประจําปงบประมาณพงศ. 2565  ตามแบบ ร.ต. 65  เพ่ือการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบาย  

รายงานเม่ือวันท่ี 5  เมษายน 2565 

- จัดทํารายงานการกํากับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดําเนินการตาม

มาตรการดานสาธารณสุขในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ภาคเรียนท่ี 

1/2565 (เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2565)  

- จัดทํารายงานผลการติดตามการขับเคลื่อนนโยบายเรงดวนของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

ระยะท่ี 2 (ระหวางเทอมท่ี 2) ครั้งท่ี 1 โดยนายสุรศักดิ์  อินศรีไกร  ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ใน

เขตตรวจราชการท่ี 12 ใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามจัดทํารายงานความกาวหนา

ของโครงการคุณภาพ/โครงการพานองกลับมาเรียน/โครงการความปลอดภัยของสถานศึกษา รายงานวันท่ี 18  

กรกฎาคม 2565  

- การลงพ้ืนท่ีตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ โดยนายสุรศักดิ์  อินศรีไกร  

ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตตรวจราชการท่ี 12 นําเสนอผลการดําเนินงานโครงการแกไขปญหา

หนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา วันท่ี  11  สิงหาคม 2565 ณ หองประชุมพระราชสารคามมุนี สํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1   
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- การลงพ้ืนท่ีตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ โดยนายสุรศักดิ์  อินศรีไกร  

ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตตรวจราชการท่ี 12 เพ่ือติดตามแนวทางการดําเนินการขับเคลื่อน

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ลงพ้ืนท่ีจังหวัดมหาสารคามวันท่ี 7  กันยายน 2565  ณ สํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดมหาสารคาม  โดยสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามไดนําเสนอผลการดําเนินการ

ขับเคลื่อนตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

- จัดทํารายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบท่ี 2 รายงานสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

- จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2563-2565  

รายงานวันท่ี 18  ตุลาคม 2565   

  - การตรวจราชการและการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยนายสุร

ศักดิ์  อินศรีไกร  ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตตรวจราชการท่ี 12  ตรวจราชการเพ่ือประชุม

ติดตามการดําเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายเรงดวนของ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ณ หองประชุมพระเทพสิทธาจารย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษามหาสารคามและการตรวจราชการในสังกัด วันท่ี  1  เมษายน  2565  โดยไดนําเสนอนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการดังนี้  

กรณีเรงดวน ประกอบดวย 

1. พานองกลับมาเรียน  

2.MOE Safety Center   

3.การเรียนการสอนในชวง COVID-19   

4.โรงเรียนคุณภาพ   
 

กรณีปกติ ประกอบดวย  

1.ดานการพัฒนาครูและการจัดการเรียนการสอน 

2.ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมกันทางสังคม 

3.ดานความรวมมือ 

4.ดานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

 ผลการดําเนินงานในครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค   

ภาพกิจกรรม 
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ภาพกิจกรรมผูตรวจราชการลงพ้ืนท่ีโรงเรียนคุณภาพ  โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

7. การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผลการดําเนินงาน บรรลุตามวัตถุประสงค 

เก็บรวบรวมผลการดําเนินงานโครงการและสรุปผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ

ประจําปงบประมาณ 2565 เพ่ือจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณพ.ศ.  2565 ของ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามในรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกสและรูปเลมเอกสาร  
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ดัชนีวัดความสําเร็จ  

  เชิงปริมาณ  รายงานผลการดําเนินงานโครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ในรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกสและรูปเลมเอกสาร  จํานวน  50  เลม 

  เชิงคุณภาพ 

 1.)สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามมีการรายงานผลการติดตามและประเมินผล

ตามตัวชี้วัดครบทุกตัวชี้วัด  

2. )สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามสามารถนําขอมูลจากการรายงานผลการ

ดําเนินงานโครงการไปใชในการบริหารจัดการการศึกษาและพัฒนาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  สถานศึกษา

ในสังกัดไดอยางมีประสิทธิภาพ  

3.) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามีผลการดําเนินงานการขับเคลื่อนโครงการท่ีสอดคลอง

กับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ยุทธศาสตรชาติ และทิศทางการปฏิรูปประเทศ 

การใชงบประมาณ 

 กํากับติดตามและรายงานผลการดําเนินงานการจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ  2565 ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ตั้งงบประมาณเพ่ือดําเนินการ จํานวน  260,000 บาท  เบิกจาย  220,423  

บาท คงเหลือ  39,577  บาท 
 

ปญหา / อุปสรรค / ความเส่ียง 

  1 . การจัดทําแผนลาชาเนื่องจากรอนโยบายจาก สพฐ.  

   2. ในการจัดทําโครงการเพ่ือบรรจุในแผนปฏิบัติการประจําปนั้นเนื่องจากแตละกลุมมีภารกิจ                                 

ท่ีจะตองขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติแตงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรมามีคอนขางจํากัด จึงเกิดปญหา                       

เรื่องงบประมาณไมเพียงพอตอการดําเนินงานเพราะตองดําเนินงานพรอมๆ กันทุกฝาย 

   3. การนํางบประมาณท่ีไดรับจัดสรร เพ่ือใชในการบริหารจัดการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีไปดําเนินงาน

ซํ้าซอนกับโครงการ/กิจกรรมของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ทําใหเกิดการใชงบประมาณ

ซํ้าซอน 

   4. โครงการท่ีดําเนินการหรือบรรจุในแผนปฏิบัติการประจําปไมสามารถตอบสนองการรายงานผลการ

ดําเนินงานตามคํารับรองปฏิบัติราชการ (KRS) หรือการรายงานผลการดําเนินงานในระบบรายงานผลตัวชี้วัด                

ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ ,การรายงานผลการดําเนินงาน 

ตามตัวชี้วัดการติดตามและประเมินผล ตามยุทธศาสตร กลยุทธ (E-Mes) และการบริหารจัดการศึกษา                         
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ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (สํานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน : สตผ.) , การรายงาน

ผลการดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการภาค ,การรายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด             

การรายงานผลการดําเนินงานของจังหวัด (กระทรวงมหาดไทย) และการรายงานติดตามผลการดําเนินงาน ของ

สํานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สํานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อยางครบถวน เนื่องจากผูรับผิดชอบ

ตัวชี้วัดไมไดใหความสําคัญหรือศึกษาทําความเขาใจแบบรายงานตางๆท่ีเก่ียวของกอน จะเสนอโครงการ/กิจกรรม

เพ่ือบรรจุในแผนปฏิบัติการประจําป เม่ือดําเนินงานหรือกิจกรรมในโครงการ จึงไมสามารถตอบสนองการรายงาน

ผลการดําเนินงานตางๆ ได 

  5. การติดตามการรายงานผลการดําเนินงานมีความยุงยากในการประสานงานกับเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ

โครงการ   

  6.การรายงานผลการดําเนินงานมีความลาชา เนื่องจากบางโครงการไดรับการจัดสรรงบประมาณลาชา  ทํา

ใหตองดําเนินงานชา 

  7. งบประมาณมีจํากัดไมเพียงพอตอการดําเนินงานโครงการ ทําใหบางโครงการไมไดดําเนินการ เนื่องจาก

ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ 

ขอเสนอแนะ / วิธีการแกไข / แนวทางพัฒนา 

  1. เนื่องจากงบประมาณมีจํากัด อาจจําเปนตองจัดลําดับความสําคัญของโครงการและหากโครงการ/ 

กิจกรรมใด มีงบประมาณจัดสรรมาโดยตรงจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ ถาพิจารณา 

เห็นวาพอสมควรท่ีจะสามารถดําเนินกิจกรรมผลักดันนโยบายสูการปฏิบัติไดก็ควรพิจารณา  ตัดงบประมาณท่ี

ซํ้าซอนหรือตัดโครงการ/กิจกรรมนั้นออกจากแผนปฏิบัติการประจําป หรือใหคงไวแต รองบประมาณท่ีรับจัดสรร

จาก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยตรง ถาไมเพียงพอจึงเสนอ ของบประมาณเพ่ิมจาก

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือพิจารณา ตอไป 

  2. ในการดําเนินงานเพ่ือรายงานผลการดําเนินงานของหนวยเหนือ ควรบูรณาการทํางานรวมกัน            

โดยเฉพาะ กพร.สพฐ. และสํานักติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ( สตผ.) และสํานักงาน

ศึกษาธิการภาค  และสํานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สํานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในการจัดทํา

ระบบรายงานและแบบรายงานผลการดําเนินงานรวมกันเพ่ือลดภาระการรายงานการและจัดทําเอกสารตางๆ 

ของสถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหลายครั้งรวมท้ังเพ่ือความชัดเจนในการจัดทํากิจกรรม               

และโครงการเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติจะไดดําเนินการในครั้งเดียวเตรียมสิ่งตางๆ ท่ีหนวยเหนือ

ตองการ จะไดมีเวลา ในการจัดการเรียนการสอนและปรับปรุงพัฒนาแกไขการดําเนินงานรวมกับสํานักงาน  

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
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2.ช่ือโครงการ  เพ่ิมประสิทธิภาพเครือขายประชาสัมพันธ (โครงการตอเนื่อง) 

 ดําเนินการแลว 

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร       สพม.มค จํานวน...10,000...บาท  ใชงบประมาณ…10,000…....บาท              

วัตถุประสงค 

 1.เพ่ือใหบุคลากรผูปฏิบัติงานดานการประชาสัมพันธ ไดรับรูและเขาใจทิศทางนโยบายและการ

เปลี่ยนแปลงดานการประชาสัมพันธของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด   

 2. เพ่ือการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผูปฏิบัติงานดานการประชาสัมพันธ ในการเปนนักประชาสัมพันธมือ

อาชีพ ทุกคนสามารถเขียนขาวไดดวยตนเอง นําเสนอไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 3. เพ่ือใหเครือขายประชาสัมพันธสามารถเผยแพรประชาสัมพันธ ผลงาน นวัตกรรม ผลสําเร็จกิจกรรม

ของโรงเรียน ครูและนักเรียนสูสาธารณชน   

กิจกรรม 

 1. แตงตั้งคณะกรรมการเครือขายประชาสัมพันธ เพ่ือเผยแพร ขาว ผลงาน นวัตกรรม ผลสําเร็จ และ

การประชาสัมพันธกิจกรรมของครู นักเรียนผานเว็บไซต เฟสบุค และไลน ของ สพม.มค 

 2. จัดทําจดหมายขาว สื่อประชาสัมพันธ เพ่ือเผยแพรขอมูล ขาวสารความเคลื่อนไหวของหนวยงาน 

และเครือขาย รร.ในสังกัด สพม.มค 

 3. จัดทําปาย/บอรด สื่อประชาสัมพันธ เพ่ือเปนการเผยแพรขอมูลขาวสาร และกิจกรรมตางๆ ของ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

ผลการดําเนินงาน  

จัดทําปาย/บอรด สื่อประชาสัมพันธ เพ่ือใหมีสวนรวมการประชาสัมพันธผลงานของสถานศึกษาในเชิง

รุกทุกรูปแบบ การเผยแพรขอมูลขาวสาร และกิจกรรมตางๆ ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

มหาสารคาม 

1. ปายโฟมบอรดทําเนียบบุคลากรสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

2. ปายโฟมบอรดพระราชกรณียกิจ รัชการท่ี 10 

3. ปายโฟมบอรดวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม เปาประสงค 

4. ปายบอรดประชาสัมพันธขาวสารตางๆ 
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ปญหา/อุปสรรค/ขอเสนอแนะ 

 -ไมมี 
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3.ช่ือโครงการ  การเสริมสรางจิตสํานึกท่ีดีดานการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมในหนวยงาน   

                โดยใชหลัก 3R และกิจกรรม  5ส  

  √ ดําเนินการแลว 

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร         สพม.มหาสารคาม จํานวน   12,000  บาท  ใชงบประมาณ  9,350  บาท  

วัตถุประสงค 

 1 . เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีจิตสํานึกท่ีดี  มีความตระหนัก

ถึงความสําคัญในการบริหารจัดการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงาน   

 2. เพ่ือเปนการเสริมสรางความรูความเขาใจใหกับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถ

นําองคความรูไปใชในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยการรักษาสิ่งแวดลอม  รวมถึงการลดและคัดแยกขยะมูล

ฝอยในหนวยงานและประโยชนเพ่ือชุมชน 

 3. เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม  โดยนําหลักการ  3R  และกิจกรรม  5ส  เพ่ือการลดปริมาณกระดาษ  

และการนํากลับมาใชใหม 

กิจกรรม 

 1.  ประชุมคณะทํางานเพ่ือวางแผนงานตามโครงการ 

 2.  ดําเนินกิจกรรม 5ส  โดยใชหลัก  3R จัดทําปายเพ่ือเปนสื่อประชาสัมพันธใหความรู 

 3. ประเมินผลการดําเนินงาน  

ผลการดําเนินงาน     √ บรรลุวัตถุประสงค รอยละ  100  %   

         การดําเนินตามโครงการเปนเปนตามวัตถุประสงคของโครงการ  ขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในสังกัด  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม  ไดดําเนินกิจกรรมไดครบถวน  

และมีความตระหนักในดานการบริหารการจัดการสิ่งแวดลอมภายในหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ปญหา / อุปสรรค / ความเส่ียง 

 1. งบประมาณยังไมเพียงพอตอการดําเนินโครงการ    

ขอเสนอแนะ / วิธีการแกไข / แนวทางพัฒนา 

 1. จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม เพ่ือนําไปจัดกิจกรรมใหมีความหลากหลายไดมากข้ึน 

 2. นโยบายผูบริหารสงผลตอการดําเนินโครงการ รวมถึงแนวปฏิบัติในการเบิกจายงบประมาณ  

ภาพประกอบโครงการ 
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4.ช่ือโครงการ การประชุมปฏิบัติการการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือยกระดับการบริหารจัดการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหมี

ประสิทธิภาพย่ิงข้ึนและย่ังยืน 

ชื่อผูดําเนินการโครงการ นายกิตติ์พิภัทร  กาญจนธนชาติ 

วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือใหการดําเนินการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา สถานศึกษาบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินของสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  2. เพ่ือสรางความเขาใจในการดําเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ผูบริหารในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ผูบริหารโรงเรียน ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความ

ตระหนักในภารกิจท่ีจะตองดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย 

  3. เพ่ือนําแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาใชในการพัฒนาองคกรและขยาย

ผล สูสถานศึกษาในสังกัด 

  4. เพ่ือใหการจัดทํารายงานและขอมูลการตรวจติดตามตัวชี้วัดการดําเนินการตามมาตรการปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการเปนไปตามผลการดําเนินงานแตละตัวชี้วัดท่ีไดกําหนดไว 

  5. เพ่ือพัฒนาองคกรเปนองคกรมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ตามสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด 
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กิจกรรม 

1. ประชุมติดตามการดําเนินการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ระดับเขตพ้ืนท่ี รอบท่ี 1 

เปาหมายเชิงปริมาณ   

1. ผูบริหาร ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

มหาสารคาม จํานวน 40 คน 

เปาหมายเชิงคุณภาพ  

1. บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ดําเนินการ

รายงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไดอยาง

ครบถวน  

  2. ทุกกลุมงานในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ดําเนินการสรุปผลการ

ดําเนินงานตามตัวชี้วัดได 100% เพ่ือรายงานขอมูลในระบบ KRS (KPI Report System) ของคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดครบทันตามกําหนด  

          3. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม เปนองคกรท่ีมีขีดสมรรถนะและมีความ

พรอม ในการดําเนินการยกระดับคุณภาพการบริหารงานตามแผนพัฒนาองคกร ไดตามเกณฑมาตรฐานของ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

  4. แตละกลุมงานในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม และโรงเรียนสามารถ

วางแผนยุทธศาสตรและสามารถรวบรวม สราง จัดระเบียน ปรับเปลี่ยน ประยุกตใชความรูในองคกรโดย

พัฒนาระบบจากขอมูลไปสูสารสนเทศ เพ่ือใหเกิดความรูและเปนฐานขอมูลในการจัดความรู(KM) ในระดับ

กลุมและระดับสถานศึกษา 

การดําเนินงานของโครงการ 

 ดําเนินการแลว 

งบประมาณ จาก สพม.มหาสารคาม แผนงาน...................ผลผลิต......จํานวนเงิน...14,200....บาท 

 ใชงบประมาณไป…1,050…..บาท 

ผลการดําเนินงาน  บรรลวุัตถุประสงค รอยละ......100.........   

      ผูเขารวมประชุมรับฟงการชี้แจงแนวทางการรายงานการดําเนินงานตามตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (รอบ 6 เดือน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 มีความเขาใจและมีความ

ตระหนักถึงความสําคัญของการรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติราชการ (รอบ 6 เดือน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ผานระบบ KRS และสามารถรายงานผล

การดําเนินงานครบและทันเวลาท่ีกําหนดทุกตัวชี้วัด 
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ปญหา / อุปสรรค / ความเสี่ยง 

- ปญหาการเขารวมประชุม ของผูรับผิดชอบตัวชี้วัด ท่ีไมสามารถเขารวมประชุมไดครบทุก

ตัวชี้วัดอาจทําใหการสื่อสารคลาดเคลื่อน ไมครบทุกประเด็น 

ขอเสนอแนะ / วิธีการแกไข / แนวทางพัฒนา 

 1. แจงใหผูรับผิดชอบตัวชี้วัด ท่ีไมสามารถเขารวมประชุมได รับฟงการชี้แจงยอนหลังชองทาง 

youtube 
 

4.ช่ือโครงการ การประชุมปฏิบัติการการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือยกระดับการบริหารจัดการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหมี

ประสิทธิภาพย่ิงข้ึนและย่ังยืน 
 

ชื่อผูดําเนินการโครงการ นายกิตติ์พิภัทร  กาญจนธนชาติ 

วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือใหการดําเนินการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา สถานศึกษาบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินของสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  2. เพ่ือสรางความเขาใจในการดําเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ผูบริหารในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ผูบริหารโรงเรียน ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความ

ตระหนักในภารกิจท่ีจะตองดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย 

  3. เพ่ือนําแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาใชในการพัฒนาองคกรและขยาย

ผลสูสถานศึกษาในสังกัด 

  4. เพ่ือใหการจัดทํารายงานและขอมูลการตรวจติดตามตัวชี้วัดการดําเนินการตามมาตรการปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการเปนไปตามผลการดําเนินงานแตละตัวชี้วัดท่ีไดกําหนดไว 

  5. เพ่ือพัฒนาองคกรเปนองคกรมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ตามสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด 

กิจกรรม 

1. ประชุมติดตามการดําเนินการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ระดับเขตพ้ืนท่ี รอบท่ี 1 

เปาหมายเชิงปริมาณ   

1. ผูบริหาร ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

มหาสารคาม จํานวน 40 คน 
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เปาหมายเชิงคุณภาพ  

1. บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ดําเนินการ

รายงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไดอยาง

ครบถวน  

  2. ทุกกลุมงานในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ดําเนินการสรุปผลการ

ดําเนินงานตามตัวชี้วัดได 100% เพ่ือรายงานขอมูลในระบบ KRS (KPI Report System) ของคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดครบทันตามกําหนด  

          3. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม เปนองคกรท่ีมีขีดสมรรถนะและมีความ

พรอม ในการดําเนินการยกระดับคุณภาพการบริหารงานตามแผนพัฒนาองคกร ไดตามเกณฑมาตรฐานของ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

  4. แตละกลุมงานในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม และโรงเรียนสามารถ

วางแผนยุทธศาสตรและสามารถรวบรวม สราง จัดระเบียน ปรับเปลี่ยน ประยุกตใชความรูในองคกรโดย

พัฒนาระบบจากขอมูลไปสูสารสนเทศ เพ่ือใหเกิดความรูและเปนฐานขอมูลในการจัดความรู(KM) ในระดับ

กลุมและระดับสถานศึกษา 

การดําเนินงานของโครงการ 

 ดําเนินการแลว 

งบประมาณ จาก  สพม.มหาสารคาม แผนงาน...................ผลผลิต......จํานวนเงิน...14,200....บาท 

 ใชงบประมาณไป…1,050…..บาท 

ผลการดําเนินงาน  บรรลุวัตถุประสงค รอยละ......100.........   

       ผูเขารวมประชุมรับฟงการชี้แจงแนวทางการรายงานการดําเนินงานตามตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (รอบ 6 เดือน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 มีความเขาใจและมีความ

ตระหนักถึงความสําคัญของการรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติราชการ (รอบ 6 เดือน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ผานระบบ KRS และสามารถรายงานผล

การดําเนินงานครบและทันเวลาท่ีกําหนดทุกตัวชี้วัด 

ปญหา / อุปสรรค / ความเส่ียง 

 1. ปญหาการเขารวมประชุม ของผูรับผิดชอบตัวชี้วัด ท่ีไมสามารถเขารวมประชุมไดครบทุกตัวชี้วัด 

อาจทําใหการสื่อสารคลาดเคลื่อน ไมครบทุกประเด็น 

ขอเสนอแนะ / วิธีการแกไข / แนวทางพัฒนา 

1. แจงใหผูรับผิดชอบตัวชี้วัด ท่ีไมสามารถเขารวมประชุมได รับฟงการชี้แจงยอนหลังชองทาง 

youtube 

2.  
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5.ช่ือโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

ชื่อผูดําเนินการโครงการ นายกิตติ์พิภัทร  กาญจนธนชาติ 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือปรับสภาพภูมิทัศนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหรมรื่น สวยงาม ปลอดภัย นาอยู  

นาทํางานและเอ้ือตอการปฏิบัติงานของบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม  

2. เพ่ือเสริมสรางภาพลักษณขององคกรใหเกิดความประทับใจแกบุคลากรและผูมาบริการ 

อันจะสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององคกร  

กิจกรรม 

1. ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณถนนและเสาธงสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

พรอมเทคอนกรีต ปูกระเบื้อง 

2. ตัดแตงก่ิงไมภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

3. ติดตั้งกลองวงจรปดภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม จํานวน 16 จุด 

4. จัดซ้ือวัสดุอุปกรณเพ่ือปรับปรุงซอมแซมปอมยามสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

มหาสารคาม จํานวน 1 จุด 

  5. จางเหมาจัดทําสติกเกอร ชื่อ-สกุล ตําแหนง รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษามหาสารคาม จํานวน 3 ทาน 

เปาหมายเชิงปริมาณ 

1. รอยละ 100 ของสภาพแวดลอมและภูมิทัศนโดยรอบ มีความสะอาด ความรมเย็น รมรื่น นาอยูนา

ทํางาน เอ้ือตอการปฏิบัติงานของบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

2. รอยละ 100 ของผูปฏิบัติงานและผูมารับบริการหรือมาเยี่ยมเยือนท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษามหาสารคาม มีความพึงพอใจ 
 

เปาหมายเชิงคุณภาพ  

1. ปรับปรุงสภาพแวดลอมและภูมิทัศนโดยรอบสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม  

2. ปรับปรุง ซอมแซมสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูปฏิบัติงานและผูมารับบริการหรือมาเยี่ยมเยือน 

การดําเนินงานของโครงการ 

 ดําเนินการแลว 

งบประมาณ จากสพม.มหาสารคาม แผนงาน...................ผลผลิต...........จํานวนเงิน...150,000....บาท 

 ใชงบประมาณไป…138,000…..บาท 

ผลการดําเนินงาน บรรลุวัตถุประสงค รอยละ......100.........   
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กิจกรรมจํานวน 5 กิจกรรม ไดแก  

1. ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณถนนและเสาธงสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม  

พรอมเทคอนกรีต ปูกระเบื้อง 

2. ตัดแตงก่ิงไมภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

3. ติดตั้งกลองวงจรปดภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม จํานวน 16 จุด 

4. จัดซ้ือวัสดุอุปกรณเพ่ือปรับปรุงซอมแซมปอมยามสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

มหาสารคาม จํานวน 1 จุด 

  5. จางเหมาจัดทําสติกเกอร ชื่อ-สกุล ตําแหนง รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษามหาสารคาม จํานวน 3 ทาน 

ดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุตามวัตถุประสงค ทุกกิจกรรม 

ปญหา / อุปสรรค / ความเส่ียง 

 1. ปญหาดานแรงงาน เนื่องจากการดําเนินกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศนจําเปนตองใชผูท่ีมีความสามารถ 

ดานชาง เชน การเทปูน ปูกระเบื้อง การเชื่อมเหล็ก เปนตน บุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษามหาสารคาม ไมมีความชํานาญในดานนี้ การดําเนินงานจึงเปนไปดวยความยากลําบาก 

ขอเสนอแนะ / วิธีการแกไข / แนวทางพัฒนา 

 1. ควรเปลี่ยนวิธีการดําเนินการจากการซ้ือวัสดุอุปกรณมาทําเอง เปน การจางเหมา เพ่ือแกไขปญหา

ดานแรงงาน 

6.ช่ือโครงการ วันสําคัญและงานรัฐพิธี 

ชื่อผูดําเนินการโครงการ นายกิตติ์พิภัทร  กาญจนธนชาติ 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือไดทราบถึงกิจกรรมท่ีควรปฏิบัติในวันสําคัญตาง ๆ 

          2. เพ่ือสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมตาง ๆ ของไทย 

กิจกรรม 

บุคลากรในสังกัดเขารวมกิจกรรมและวันสําคัญงานรัฐพิธีตาง ๆ เชน วันข้ึนปใหม งานประเพณีวัน

สงกรานต การเขารวมกิจกรรมรับพิธีท่ีทางจังหวัดมหาสารคามจัดข้ึน  ตลอดจนการประดับผา ตกแตงอาคาร

สถานท่ีราชการในวันสําคัญตาง ๆ 

เปาหมายเชิงปริมาณ 

1. รอยละ 100 บุคลากรในสังกัด  เขารวมกิจกรรมวันสําคัญตาง ๆ ท่ีหนวยงานภาครัฐจัดข้ึน 

เปาหมายเชิงคุณภาพ  

1. บุคลากรในสังกัดมีความรูความเขาใจเก่ียวกับวันสําคัญและงานรัฐพิธีตางๆ 

2. บุคลากรในสังกัดสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมตาง ๆ ของไทยใหคงอยูตลอดไป 
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3. บุคลากรในสังกัดภูมิใจในความเปนไทย  เห็นคุณคาภูมิปญญาไทย  นิยมไทยและดํารงความเปน

ไทย       

การดําเนินงานของโครงการ 

 ดําเนินการแลว 

งบประมาณ จาก สพม.มหาสารคาม แผนงาน................ผลผลิต...............จํานวนเงิน...7,300....บาท 

 ใชงบประมาณไป…3,000…..บาท 

ผลการดําเนินงาน  บรรลุวัตถุประสงค รอยละ......100.........   

      กิจกรรมท่ีดําเนินการในวันสําคัญไปแลว ไดแก  

1. งานวันคลายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพอแหงชาติ ประจําปพุทธศักราช 2564 วันท่ี 5 ธันวาคม 2564 ณ วัดมหาชัย  

พระอารามหลวง ตําบลตลาด อําเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม และหอประชุมจังหวัดมหาสารคาม 

[พานพุมดอกไมสดโทนสีเหลือง จํานวน 1 พาน] 

2. งานรัฐพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันท่ีระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวพระมหาเจษฎาราช

เจา” วันท่ี 31 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม [พานพุมดอกไมสดโทนสีเหลือง จํานวน 1 

พาน 

3. งานรัฐพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช  

และวันท่ีระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ” วันท่ี 6 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม 

[พานพุมดอกไมสดโทนสีเหลือง จํานวน 1 พาน] 

ดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุตามวัตถุประสงค ทุกกิจกรรม 

ปญหา / อุปสรรค / ความเส่ียง 

  ปญหาดานการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทําใหจํากัดผูเขารวมงานรัฐพิธี 

ขอเสนอแนะ / วิธีการแกไข / แนวทางพัฒนา 

 1. ควรจัดงานรัฐพิธีในชวงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในรูปแบบออนไลน 
 

7.ช่ือโครงการ การประชุมผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

ชื่อผูดําเนินการโครงการ นางสาวอาภรณ  สิงหะสุริยะ   

วัตถุประสงค 

          1. เพ่ือใหผูอํานวยการสถานศึกษา มีความรูความเขาใจ ความสามารถและประสบการณใหม ๆ ในการ

บริหารจัดการศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษาใหทันกับการเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน และสามารถเปนผูนําท่ีดี 

          2. เพ่ือชี้แจงนโยบายและแนวทางการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

มหาสารคาม 
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          3. เพ่ือรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ แลกเปลี่ยนและหาแนวทางแกไขรวมมือ   

          4. เพ่ือใหสถานศึกษาไดรับขอมูลขาวสาร การดําเนินงานเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติท่ีถูกตอง 

กิจกรรม 

เปาหมายเชิงปริมาณ       

       1. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม                  จํานวน   1  คน 

       2. รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม      จํานวน   3  คน 

       3. ผูบริหารสถานศึกษา                     จํานวน  35 คน 

       4. ผอ.กลุมทุกกลุม                                จํานวน  10 คน 

       5. เจาหนาท่ีในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม                    จํานวน   6  คน 

เปาหมายเชิงคุณภาพ       

       1. ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม มีความรู ความ

เขาใจในการปฏิบัติงานท่ีไดดียิ่งข้ึน 

       2. ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ไดรับทราบขอมูล 

ขาวสาร ความเคลื่อนไหวของทางราชการไดอยางรวดเร็ว 

การดําเนินงานของโครงการ 

 ดําเนินการแลว 

งบประมาณ จาก สพม.มหาสารคาม แผนงาน...................ผลผลิต................จํานวนเงิน 42,000 บาท 

ผลการดําเนินงาน  บรรลวุัตถุประสงค รอยละ 100   

      สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ไดดําเนินการจัดประชุมผูบริหารสถานศึกษาใน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี

รายละเอียด ดังนี้ 

    1. ครั้งท่ี 8/2564  เม่ือวันท่ี 26 ตุลาคม 2564  ใชงบประมาณ จํานวน 1,500 บาท   

    2. ครั้งท่ี 9/2563 เม่ือวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2564  ใชงบประมาณ จํานวน 1,750 บาท   

    3. ครั้งท่ี 1/2565 เม่ือวันท่ี 27 มกราคม 2565   ใชงบประมาณ จํานวน 1,750 บาท   

    4. ครั้งท่ี 2/2565 เม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2565   ใชงบประมาณ จํานวน 1,750 บาท   

    5. ครั้งท่ี 3/2565 เม่ือวันท่ี 10 พฤษภาคม 2565   ใชงบประมาณ จํานวน 1,750 บาท   

    6. ครั้งท่ี 4/2565 เม่ือวันท่ี 7 กรกฎาคม 2565   ใชงบประมาณ จํานวน 1,750 บาท       

    7. ครั้งท่ี 5/2565 เม่ือวันท่ี 23 สิงหาคม 2565   ใชงบประมาณ จํานวน 1,750 บาท  

    8. ครั้งท่ี 6/2565 เม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2565  ใชงบประมาณ จํานวน 1,750 บาท   

  รวมเปนเงินท้ังสิ้นจํานวน 13,750 บาท (หนึ่งหม่ืนสามพันเจ็ดรอยหาสิบบาทถวน) 
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ปญหา / อุปสรรค / ความเสี่ยง 

       -  

ขอเสนอแนะ / วิธีการแกไข / แนวทางพัฒนา 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  ช่ือโครงการ เสริมสรางประสิทธิภาพการทํางานตามมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ชื่อผูดําเนินการโครงการ  นางสาวอาภรณ สิงหะสุริยะ 

วัตถุประสงค 

  2.1 เพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

มหาสารคาม 

  2.2 ใชเปนแนวทางในการติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน และพัฒนาสภาพแวดลอมของสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหาสารคาม ใหเอ้ือตอการปฏิบัติงาน สามารถใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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กิจกรรม 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1 ศึกษา วิเคราะห  แนวทางการบรหิารจัดการสาํนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา กรอบการตดิตาม หลักเกณฑและวิธีการ

ประเมินผล รวมถึงภารกิจอํานาจหนาท่ีของกลุมในสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

เมษายน 2565 นางสาวอาภรณ  สิงหะสุริยะ 

นายกิตติ์พิภัทร กาญจนธนชาต ิ

นางอุษามณี เหลาอรรคะ 

นางขันทอง พิมพแสนศร ี

2 แตงตั้งคณะทํางานและกําหนดผูรบัผิดชอบในแตละมาตรฐาน

เพ่ือดําเนินงานตามมาตรฐานสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท้ัง

ระบบ 

เมษายน 2565  นางสาวอาภรณ  สิงหะสุริยะ นาย

กิตติ์พิภัทร กาญจนธนชาต ิ

นางอุษามณี เหลาอรรคะ 

นางขันทอง พิมพแสนศร ี

3 ดําเนินการประชุม (ครั้งท่ี 1) เพ่ือช้ีแจงทําความเขาใจใหกับ

คณะทํางานเสรมิสรางประสิทธิภาพการทํางานตามมาตรฐาน 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. 2560ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 (รายงานในรอบท่ี 1) 

เมษายน 2565 นางสาวอาภรณ  สิงหะสุริยะ 

นายกิตติ์พิภัทร กาญจนธนชาต ิ

นางอุษามณี เหลาอรรคะ 

นางขันทอง พิมพแสนศร ี

4 รวบรวมขอมลูเพ่ือรายงานผลการบริหารจดัการศึกษาของ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผานระบบ (e-

MES)  ในรอบท่ี 1 

พฤษภาคม 2565 นางสาวอาภรณ  สิงหะสุริยะ   นาย

กิตติ์พิภัทร กาญจนธนชาต ิ

นางอุษามณี เหลาอรรคะ 

นางขันทอง พิมพแสนศร ี

5 ดําเนินการประชุม (ครั้งท่ี 2) เพ่ือช้ีแจงทําความเขาใจ ใหกับ

คณะทํางานเสรมิสรางประสิทธิภาพการทํางานตามมาตรฐาน 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. 2560 ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565                  (รายงานรอบท่ี 2) 

มิถุนายน 2565   นางสาวอาภรณ  สิงหะสุริยะ นาย

กิตติ์พิภัทร กาญจนธนชาต ิ

นางอุษามณี เหลาอรรคะ 

นางขันทอง พิมพแสนศร ี

6 รวบรวมขอมลูเพ่ือรายงานผลการบริหารจดัการศึกษาของ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผานระบบ (e-

MES) และตามแบบฟอรมท่ีสาํนักติดตามและประเมินผลการ

จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด ในรอบท่ี 2 

สิงหาคม 2565 นางสาวอาภรณ  สิงหะสุริยะ นาย

กิตติ์พิภัทร กาญจนธนชาต ิ

นางอุษามณี เหลาอรรคะ 

นางขันทอง พิมพแสนศร ี
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เปาหมายเชิงปริมาณ   

     1. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม       จํานวน    1   คน 

    2. รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม  จํานวน    3  คน 

    3. ผอ.กลุมทุกกลุม                          จํานวน  10  คน 

  4. คณะทํางานผูรับผิดชอบตัวบงชี้                    จํานวน  42 คน  

เปาหมายเชิงคุณภาพ  

1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม มีขอมูลสารสนเทศประกอบการ

บริหาร และการจัดการศึกษา 

  2. เกิดการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานอยางเปนกระบวนการ มีข้ันตอนและระยะเวลา ในการ

ทํางานท่ีชัดเจนเปนรูปธรรม 

  3. เปนแบบอยางและบูรณาการในการปฏิบัติสําหรับสถานศึกษาในสังกัดโดยใชระบบ

กระบวนการ  เปนตัวเชื่อมโยงเรียนรูระหวางกัน 

  4. บุคลากรในสังกัดมีแนวคิดใหม นวัตกรรมและมีผลงานท่ีเปน Best Practice ในการ

ปฏิบัติงาน 

                      3.2.5  สงผลใหสถานศึกษามีการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงข้ึนและมีความเขมแข็งข้ึน 

 

การดําเนินงานของโครงการ 

 ดําเนินการแลว 

งบประมาณ จากสพม.มหาสารคาม แผนงาน...............ผลผลิต.........จํานวนเงิน 14,500 บาท 

ผลการดําเนินงาน  บรรลวุัตถุประสงค รอยละ 100 

    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ไดดําเนินการเพ่ือดําเนินการเสริมสราง

ประสิทธิภาพการทํางานตามมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

                 1. แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบตัวบงชี้ การบริหารและการจัดการศึกษาของสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาตามมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 

2560 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ี 146/2565 

ลงวันท่ี 2 พฤษภาคม 2565 

        2. ดําเนินการรายงานผานระบบ e-MES ในรอบท่ี 1 ระหวางวันท่ี 1 เมษายน – 15 พฤษภาคม 

2565 มิถุนายน 2564 จํานวน 5 ตัวบงชี้ และรายงานในรอบท่ี 2 ระหวางวันท่ี 1 กรกฎาคม – 15 กันยายน 

2565 
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จํานวน 4 ตัวบงชี้ ซ่ึงผูรับผิดชอบตัวบงชี้ไดรายงานครบทุกตัวบงชี้ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานกําหนดท้ัง 2 รอบ 

        3. แจงสถานศึกษาในสังกัดประเมินความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียในการบริหารและการ

จัดการศึกษารวมท้ังการใหบริการ ท้ัง 4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานการบริหารบุคคล ดานวิชาการ ดาน

งบประมาณ โดยจะตองมีผูประเมินไมนอยกวาดานละ 100 คน ซ่ึงมีผูประเมินความพึงพอใจผานทาง  HYPERLINK 

"http://www.obce.co.th" http://eva.obec.go.th/vote             เกินกวาดานละ 100 คน  

ปญหา / อุปสรรค / ความเสี่ยง 

-ไมม 

ขอเสนอแนะ / วิธีการแกไข / แนวทางพัฒนา -ไมมี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. โครงการประเมินคัดเลือกผูมีผลงานดีเดนเปนท่ีประจักษ (การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา)  

เพ่ือรับรางวัลทรงคุณคา สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งท่ี 11  ประจําปการศึกษา 2564  

(หมายเหตุ: บูรณาการรวมกับโครงการถอดบทเรียนและสรุปโครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรูท้ังระบบสู

การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเตรียมผูเรียนใหมีทักษะท่ีจําเปนสําหรับศตวรรษท่ี 21) 
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10.โครงการพัฒนาสมรรถนะครูเพ่ือการจัดการเรียนรูใหผูเรียนมีทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ในโรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม (หมายเหตุ: บูรณาการรวมกับโครงการถอด

บทเรียนและสรุปโครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรูท้ังระบบสูการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ

เตรียมผูเรียนใหมีทักษะท่ีจําเปนสําหรับศตวรรษท่ี 21) 

11.ช่ือโครงการ  พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู สูการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ช่ือผูดําเนินการโครงการ  นางเอมอร จันทนนตรี, นางอรชุมา  ดวงชาง, นางรุงฤทัย  รัตนคุณศาสน 

วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือสรางและพัฒนาเครื่องมือท่ีไดมาตรฐานในการวัดและประเมินผลผูเรียนตามหลักสูตร และคลัง

ขอสอบ การประเมินในระดับชาติ (O-NET) และระดับนานาชาติ (PISA) 

 2. เพ่ือพัฒนาระบบสนับสนุนงานวัดประเมินผลการศึกษา (ระบบคลังขอสอบ และระบบคลังขอสอบ

ออนไลน)     

 3. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

 4. เพ่ือพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผูเรียน ของโรงเรียนในสังกัด 

กิจกรรม 

 กิจกรรมท่ี 1 การจัดทําคลังขอสอบตามมาตรฐาน และตัวชี้วัดตามหลักสูตรฯ 5 กลุมสาระการเรียนรูหลัก 

  1) วิเคราะหผังการสอบ O-NET (Test Blueprint) 

  2) ประชุมปฏิบัติการจัดทําคลังขอสอบมาตรฐานเพ่ือเตรียมความพรอมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ข้ันพ้ืนฐาน (Pre O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  

  3) จัดเตรียมและนําเขาขอสอบ Pre O-NET ในระบบการทดสอบออนไลน  

  4) วิเคราะห รายงานสรุปผลการทดสอบ Pre O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และระดับชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 6 

 กิจกรรมท่ี 2 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

  1) ประชุมชี้แจงโรงเรียน โดยยดึพื้นที่ตามสหวิทยาเขต เปนฐาน จํานวน 7 สหวิทยาเขต  

  2) นิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

  3) สรุปผลการดําเนินการ 

 กิจกรรมท่ี 3 การพัฒนาสมรรถนะตามแนวทางการประเมิน PISA  

  1) ประชุมชี้แจงโรงเรียนทุกโรงเรียน ครู 3 กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย วิทยาศาสตร และ

คณิตศาสตร การใชชุดฝกสมรรถนะและขอสอบ PISA Style 

  ๒) นิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

  ๓) สรุปผลการดําเนินการ 
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 กิจกรรมท่ี 4 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

  1) ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากระบวนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

  2) ลงพ้ืนท่ี และนิเทศ ติดตาม โรงเรียน 

  3) นําเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู (show and share) ผานสื่อสังคมออนไลนและชองทางอ่ืน ๆ  

เปาหมายเชิงปริมาณ 

 1) คลังขอสอบตามมาตรฐาน และตัวชี้วัดตามหลักสูตรฯ 5 กลุมสาระการเรียนรูหลัก (Pre O-NET) ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 

 2) จํานวนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนไดรับการพัฒนาสมรรถนะตามแนวทางการประเมิน PISA 

ดวยชุดฝกสมรรถนะและขอสอบ PISA Style ตั้งแตละรอยละ 90 ข้ึนไป 

 3) โรงเรียนที่มีผลการทดสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เพิ่มข้ึนรอยละ 

3 โดยยึดพื้นที่ตามสหวิทยาเขต เปนฐาน จํานวน 7 สหวิทยาเขต  

 4) โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมข้ึนรอยละ 3  

 5) โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม จํานวน 35 โรงเรียน  

เปาหมายเชิงคุณภาพ  

 1) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม มีคลังขอสอบมาตรฐานสําหรับการทดสอบ

ระดับชาติ และการทดสอบระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพ  

 2) ครูและนักเรียนสามารถนําฐานขอมูลสําหรับฝกการทําขอสอบประเมินสมรรนะตามแนวทางการ

ประเมิน PISA 

 3) โรงเรียนในสังกัดมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐานเพ่ิมสูงข้ึน 

 4) โรงเรียนในสังกัดมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมสูงข้ึน      

 5) โรงเรียนในสังกัดพัฒนาศักยภาพของผูเรียนอยางมีคุณภาพ 

การดําเนินงานของโครงการ 

 ดําเนินการแลว 

งบประมาณ จาก สพฐ. แผนงาน...................ผลผลิต............จํานวนเงิน.......35,000..................บาท  

ใชงบประมาณไป……35,000……..บาท 

ผลการดําเนินงาน  บรรลวุัตถุประสงค รอยละ........100................   

       ผลการปฏิบัติงาน/ดําเนินงาน 

  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม มีระบบสนับสนุนเพ่ือสงเสริมงานดานการวัด

และประเมินผล มีระบบคลังขอสอบท่ีไดคุณภาพใหบริการโรงเรียนในสังกัด นักเรียนไดรับการพัฒนาสมรรนะท่ี

จําเปนดานการรูเรื่องการอาน ดานการรูเรื่องคณิตศาสตร และดานการรูเรื่องวิทยาศาสตร ตามแนวทางการ
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ประเมิน PISA  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม บริหาร และครูผูสอนมีนวัตกรรม มี

แนวทาง/ รูปแบบในการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาใหมีนวัตกรรม/ รูปแบบในการจัดกระบวนการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผูเรียนผานการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปญหา / อุปสรรค / ความเส่ียง 

 การดําเนินงานลาชา เกิดจากงบประมาณท่ีชาและนโยบายท่ีใหงดการดําเนินงานพัฒนาครู ทําใหการ

ดําเนินงานไมเปนไปตามท่ีวางแผนไว 

ขอเสนอแนะ / วิธีการแกไข / แนวทางพัฒนา 

 การดําเนินการกิจกรรมผานการออนไลน และใชการนิเทศติดตามในการวัดและประเมินผลกิจกรรมใน

โครงการ 
 

12.ช่ือโครงการ “การยกระดับผลการเรียนรูคณิตศาสตร สูการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูครู

คณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษา” 

ชื่อผูดําเนินการโครงการ  นางเอมอร  จันทนนตรี , นางอรชุมา  ดวงชาง 

วัตถุประสงค 

  1. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร สูการพัฒนาคุณภาพผูเรียน  

  2. เพ่ือสงเสริมสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรูท่ีนําไปสูการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คณิตศาสตร  
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  3. เพ่ือพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนของครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  

  4. เพ่ือนิเทศ ติดตาม สนับสนุนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  

กิจกรรม 

กิจกรรมท่ี 1 การพัฒนาสมรรถนะครูดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร

ระดับมัธยมศึกษา (ออนไลน) 

กิจกรรมท่ี 2 ประชุมปฏิบัติการจัดทําคูมือแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรูการยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร 

กิจกรรมท่ี 3 เปดโลกการเรียนรูครูคณิต คิดทันสมัย สูการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คณิตศาสตร 

กิจกรรมท่ี 4 การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู

รายวิชาคณิตศาสตร  

เปาหมายเชิงปริมาณ 

 1) ครูผูสอนรายวิชาคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษา สพม.มค 184 คน ไดรับการพัฒนา  

 2) กิจกรรม นิเทศ ติดตาม การเรียนรูรายวิชาคณิตศาสตร 2 ครั้ง/ภาคเรียน 

เปาหมายเชิงคุณภาพ  

 1) ครูสามารถพัฒนาการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษาโดยใชเทคโนโลยีอยางมีคุณภาพ  

 2) ครูพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรูรายวิชาคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษา  

 3) ครูมีความพึงพอใจในกิจกรรมและพัฒนาวิชาชีพตนเองเกิดแรงบันดาลใจในการเขารวมเวที

นําเสนอผลงานระดับชาติได  

การดําเนินงานของโครงการ 

 ดําเนินการแลว 

งบประมาณ จาก  สพม.มหาสารคาม แผนงาน...........ผลผลิต..........จํานวนเงิน...20,000.....บาท 

 ใชงบประมาณไป………20,000…..บาท 

ผลการดําเนินงาน  บรรลวุัตถุประสงค รอยละ........100................  

        ผลการปฏิบัติงาน/ดําเนินงาน 

 1) ผูเรียนไดรับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตรโดยใชนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีท่ีหลากหลาย 
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 2) ครูมีการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการเรียนรูรายวิชาคณิตศาสตรท่ีหลายหลายและ

ทันสมัย  

 3) สถานศึกษามีแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรูท่ีนําไปสูผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตร 

กิจกรรมท่ี 1 การพัฒนาสมรรถนะครูดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรระดับ

มัธยมศึกษา (ออนไลน) 
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กิจกรรมท่ี 2 ประชุมปฏิบัติการจัดทําคูมือแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรูการยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนคณิตศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมท่ี 3 เปดโลกการเรียนรูครูคณิต คิดทันสมัย สูการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร 

(ประกวดเบสคณิตศาสตร) 
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กิจกรรมท่ี 4 การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู

รายวิชาคณิตศาสตร   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปญหา / อุปสรรค / ความเส่ียง 

 หวงเวลาการดําเนินกิจกรรมคอนขางจํากัด สงผลใหการอบรมปฏิบัติการทําไดยาก 

ขอเสนอแนะ / วิธีการแกไข / แนวทางพัฒนา 

 ใชการอบรมออนไลนในการพัฒนาครูใหทันตอการนําความรูท่ีไดไปใชในการพัฒนา ปรับปรุงการ

จัดการเรียนการสอนในหองเรียน 
 

13.ช่ือโครงการ  คอนเน็กซอีดี (CONNEXT ED) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(หมายเหตุ: ไมไดดําเนินงานโครงการ  เนื่องจากไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ) 

14.ช่ือโครงการ สงเสริมความเขมแข็งและพัฒนาคุณภาพระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา    

เพ่ือเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ปงบประมาณ 2565 

(หมายเหตุ: บูรณาการรวมกับโครงการถอดบทเรียนและสรุปโครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรูท้ังระบบสู

การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเตรียมผูเรียนใหมีทักษะท่ีจําเปนสําหรับศตวรรษท่ี 21) 
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15.ช่ือโครงการ  สงเสริมสมรรนะครูในการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร (Scientific Literacy) บูรณาการ

ส่ิงแวดลอม 

ผูรับผิดชอบ นางรุงฤทัย  รัตนคุณศาสน  E-Mail : rungrutai@ses26.go.th 

1. หลักการและเหตุผล 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9ไดพระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงเพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทย  โดยตั้งอยูบนพ้ืนฐานของทางสายกลางโดยยึดหลัก

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสรางภูมิคุมกันท่ีดีในตัว ตลอดจนใชความรู ความรอบคอบ และคุณธรรม 

ประกอบการวางแผนการตัดสินใจและกระทําในสิ่งท่ีควรจะเปน  เพ่ือใหสามารถดํารงชีวิตไดอยางยั่งยืนภายใต

กระแสโลกาภิวัฒน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 10 ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระราชบิดาพัฒนา

ตอยอดโครงการพระราชดําริท้ังหมด 

 การวางรากฐานการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองปลูกฝง

ใหเกิดข้ึนกับทุกคนทุกระดับในสังคมไทย  โดยเฉพาะอยางยิ่งเยาวชนอันจะเปนกําลังสําคัญ เปนอนาคตของชาติ  

ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดเปนกลยุทธในแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564)  โดยสงเสริม

คุณธรรมจริยธรรม และความเปนพลเมืองและพลโลกตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระบบการศึกษา

อยางเขมขน  เพ่ือเปนกรอบใหโรงเรียนใชเปนแนวทางในการขับเคลื่อนสูโรงเรียน 

 และปจจุบันปญหาดานสิ่งแวดลอมและการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางฟุมเฟอยกําลังเปนท่ีใหความสนใจของ

หลายฝาย เนื่องจากผลท่ีจะตามมาเกิดกับมนุษยและผลท่ีเกิดเก่ียวของกับการดําเนินชีวิตในแตละวัน กอใหเกิด

ปญหาขยะ จนสงผลกระทบตอสุขภาพของคนในชุมชนสังคมดังนั้นจึงตองมีการสรางความตระหนักถึงปญหานี้ การ

จัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝงจิตสํานึกแหงการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมสรางแรงจูงใจใหเกิดข้ึนกับทุกคน 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ไดตระหนักถึงความสําคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และปญหาขยะในโรงเรียน จึงไดจัดโครงการอนุรักษสิ่งแวดลอมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

บูรณาการแหลงเรียนรูในโรงเรียน เพ่ือสงเสริมโรงเรียนดําเนินการอนุรักษสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียนตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการแหลงเรียนรูในโรงเรียน พรอมท้ังคัดเลือกโรงเรียนนํารอง เปนโรงเรียน

ตนแบบ จํานวน 6 โรงเรียน และขยายผลใหทุกโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือสงเสริม สนับสนุนใหโรงเรียนจัดทําวิจัยดานสิ่งแวดลอมศึกษา  

2.2 เพ่ือสงเสริมการจัดทําและพัฒนาสื่อ คลิปวีดีโอ ท่ีสรางจิตสํานึก ความตระหนักและพฤติกรรม

การ เสริมสรางคุณภาพชีวิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม“เลือก ใช ลด” วัสดุอุปกรณท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
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2.3 เพ่ือสรางเครือขายความรวมมือกับทุกภาคสวนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

2.4 เพ่ือสงเสริม สนับสนุนใหโรงเรียน จัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอม ใหเอ้ือตอการปฏิบัติงาน และ

การเรียนรู ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนมีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และนอม

นําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในการดําเนินชีวิต 

2.5 เพ่ือนิเทศ กํากับและติดตาม โรงเรียนอยางตอเนื่อง 

3. กลุมเปาหมาย 

 3.1   เชิงปริมาณ 

           1 .โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรูดานสิ่งแวดลอมศึกษา รวมถึงการ “เลือก ใช ลด ” วัสดุอุปกรณท่ี

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม จํานวน  35 โรงเรียน  

         2 .โรงเรียนอนุรักษสิ่งแวดลอมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บูรณาการแหลงเรียนรูใน  

โรงเรียน จํานวน 35 โรงเรียน 

 3.2   เชิงคุณภาพ 

         1.ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนในสังกัดมีความรูและเขาใจเก่ียวกับ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและตระหนักถึงความสําคัญของปญหาสิงแวดลอมและขยะท่ีเกิดข้ึนใน

โรงเรียนชุมชน จนในไปสูการแกปญหา 

                  2. โรงเรียน มีจัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอม ใหเอ้ือตอการปฏิบัติงาน และการเรียนรู ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และผูเรียนมีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และนอมนําแนวคิดตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในการดําเนินชีวิต 

              3  .เกิดเครือขายความรวมมือกับทุกภาคสวนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

         4. โรงเรียน มีการวิจัยและพัฒนาองคความรู นวัตกรรมท่ีเก่ียวของกับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ี

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

4. งบประมาณจากสพม.มค.  20,000 บาท 

5. ว ิธ ีการดําเน ินการ 

  5.1 วิธีการดําเนินการ 

  -วางแผน และกําหนดวิธีการดําเนินงาน (Plan) 

   -ดําเนินการตามแผน (Do) 

           กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมท่ี 1 สรางความตระหนัก 

       1) นําเรื่องสรางจิตสํานึกและความรูในการผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอมเขาในวาระการประชุมผูบริหาร สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

                                   2)ผูอํานวยการโรงเรียนในสังกัดสรางความตระหนักใหเกิดข้ึนภายในโรงเรียน 

                                   3) นิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

                                   4.)สรุปผลการดําเนินการ 
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กิจกรรมท่ี ๒ การพัฒนานวัตกรรมวิจัยดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดลอม  

1) จัดทําเคาโครงงานวิจัย 

2) โรงเรียนจัดทําวิจัยดานสิ่งแวดลอมระดับสถานศึกษา 

3) การแขงขันงานวิจัยสิ่งแวดลอม ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

   กลุมท่ี 1 โรงเรียนขนาดเล็ก 

   กลุมท่ี 2 โรงเรียนขนาดกลาง 

   กลุมท่ี 3 โรงเรียนขนาดใหญและขนาดใหญพิเศษ  

4) นิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

5) สรุปผลการดําเนินการ 

       กิจกรรมท่ี ๓ การสรางสื่อรณรงค การจัดการสิ่งแวดลอมในโรงเรียน 

1) ผลิตสื่อการเรียนรูผานการทําคลิป VDO ดานการจัดการสิ่งแวดลอม 

2) จัดประกวดสื่อสรางสรรค ดานสิ่งแวดลอม ในหัวขอ สิ่งแวดลอมท่ีเปนมิตร 

กับชีวิตยุค “New Normal”รางวัลในการแขงขัน 

กลุมท่ี 1 โรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลางกิจกรรมหนังสั้นหรือสารคดีสั้น 

ความยาว ไมเกิน 3 นาที 

กลุมท่ี 2 โรงเรียนขนาดใหญและขนาดใหญพิเศษกิจกรรม หนังสั้นหรือสารคดี 

สั้นความยาว ไมเกิน 3 นาที 

กลุมท่ี 3 การแขงขันการทําคลิปโฆษณา ความยาว 1 นาที (35 โรงเรียน) 

   2)นิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

                                    3)สรุปผลการดําเนินการ 

  - การตรวจสอบผลการดําเนินการ  

                     - การปรับปรุง แกไข (Act) 

  

6. ผลการดําเนนิการ 

6 1 . แหลงเรียนรูดานอนุรักษสิ่งแวดลอมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

6. 2 โรงเรียน จัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอม ใหเอ้ือตอการปฏิบัติงาน และการเรียนรู ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และผูเรียนมีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และนอมนําแนวคิดตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในการดําเนินชีวิต 

  6.3 เครือขายความรวมมือกับทุกภาคสวนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

6.4 โรงเรียน มีสื่อในการรณรงคการจัดการสิ่งแวดลอมในโรงเรียนและอนุรักษสิ่งแวดลอมตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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6.5 แบบรายงานผลวิจัยเรื่อง การศึกษารูปแบบการจัดการขยะในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษามหาสารคามและโรงเรียนในสังกัด 

7. ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จ 

7.1 ผูบริหารมีวิสัยทัศน และนโยบายท่ีเนนการเรียนรูเปนหลัก ใชระบบคุณภาพในการปฏิบัติงาน โดย

คํานึงถึงการมีสวนรวม และกระจายอํานาจ ใชความไววางใจในการสรางเสริมบรรยากาศเปนมิตร มีการจัด

สภาพและบรรยากาศการเรียนรู ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID – 19) 

7.2 ผูบริหารมีการเปดโอกาสใหมีความอิสระในงานท่ีรับผิดชอบอยางเหมาะสม 

7.3 โครงการมีการตอบสนองตอปญหาคุณภาพการศึกษาและความตองการของผูเก่ียวของ 

7.4 มีนวัตกรรมและเทคโนโลยี ท่ีใชในการบรหิารจัดการท่ีทันสมัย  

  7.5 ครูมีความมุงม่ัน พรอมท่ีจะเรียนรู พัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา เพ่ือการปฏิบัติงานสูความสําเร็จ

ของผูเรียน 

  7.6 บุคลากรทุกฝายท่ีเก่ียวของ ใหความรวมมือในการปฏิบัติงาน และมีแรงกระตุนและผลักดันใน

การปฏิบัติงานใหเกิดความสําเร็จ มีการปรับปรุงพัฒนาอยูเสมอ 

8. ภาพกิจกรรม 

 

 
 

 

 

รอยละของนักเรียนท่ีไดรับการสงเสริมใหมีความรูความเขาใจและตระหนักในการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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ตัวอยางรางวัลกิจกรรมนวัตกรรมสิ่งแวดลอม 



58 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศผลการคัดเลือกสื่อสรางสรรคดานสิ่งแวดลอม 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
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ประชาสัมพันธผลงานผานหนาเว็บไชตเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
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16.ช่ือโครงการการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรูของครูท่ีสงเสริมการใชเทคโนโลยีผนวก เนื้อหาวิชา 

(Technological Pedagogical Content Knowledge :TPACK) ดวยกระบวนการพัฒนาบทเรียน

รวมกัน (Lesson Study) สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี  การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

(หมายเหตุ: บูรณาการรวมกับโครงการถอดบทเรียนและสรุปโครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรูท้ังระบบสู

การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเตรียมผูเรียนใหมีทักษะท่ีจําเปนสําหรับศตวรรษท่ี 21) 

  ชื่อโครงการ  ถอดบทเรียนและสรุปโครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรูท้ังระบบสูการยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนและเตรียมผูเรียนใหมีทักษะท่ีจําเปนสําหรับศตวรรษท่ี 21 
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ช่ือผูดําเนินการ 1.  ดร.นวพรรดิ์  นามพุทธา 

  2.  ดร.ฐิตารีย  วิลัยเลิศ 

  3.  ดร.นงลักษณ  มีแกว 

  4.  วาท่ีรอยโท ดร.สุเขตร  ศรีบุญเรือง 

  5.  นางสาวอิทธิณณัฏฐ  นันแกว 

  6.  นางสาวธนาภา  บุญครอบ  

วัตถุประสงค 

 1.  เพ่ือประเมินผลการดําเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาการเรียนรูสูการพัฒนาผูเรียนและเตรียมผูเรียน

ใหมีทักษะท่ีจําเปนสําหรับศตวรรษท่ี 21 สูการพัฒนาการศึกษาท้ังระบบ ของกลุมนิเทศ ติดตาม และ

ประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

 2.  เพ่ือถอดบทเรียน และสรุปการดําเนินการโครงการการพัฒนาการเรียนรูสูการพัฒนาผูเรียนและ

เตรียมผูเรียนใหมีทักษะท่ีจําเปนสําหรับศตวรรษท่ี 21 

กิจกรรม 

 1.  กิจกรรม “สรุปงานและถอดบทเรียนการดําเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาการเรียนรูสูการพัฒนา

ผูเรียนและเตรียมผูเรียนใหมีทักษะท่ีจําเปนสําหรับศตวรรษท่ี 21 สูการพัฒนาการศึกษาท้ังระบบ” 

 2.  กิจกรรม “แลกเปลี่ยนเรียนรูการพัฒนาการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน สพม.มมหาสารคาม 

และ สพม.นครพนม” 

 3.  กิจกรรม “สรุปองคความรู ถอดบทเรียนการดําเนินโครงการ การจัดการความรู (Knowledge 

Management)  ปงบประมาณ 2565” 

 4.  กิจกรรม “การจัดทําวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice)  การดําเนินโครงการตามยุทธศาสตร

การพัฒนา สพม.มค”  

เปาหมายเชิงปริมาณ 

   1.  คณะศึกษานิเทศกและคณะทํางานเขารวมโครงการประเมินผลการดําเนินการขับเคลื่อนการ

พัฒนาการเรียนรูสูการพัฒนาผูเรียนและเตรียมผูเรียนใหมีทักษะท่ีจําเปนสําหรับศตวรรษท่ี 21 สูการพัฒนา

การศึกษาท้ังระบบ จํานวน ๒๓ คน 

  2.  คณะศึกษานิเทศกและคณะทํางานเขารวมถอดบทเรียน และสรุปการดําเนินการโครงการ

ประเมินผลการดําเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาการเรียนรูสูการพัฒนาผูเรียนและเตรียมผูเรียนใหมีทักษะท่ี

จําเปนสําหรับศตวรรษท่ี 21 สูการพัฒนาการศึกษาท้ังระบบ จํานวน 23 คน 
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เปาหมายเชิงคุณภาพ  

  1. คณะศึกษานิเทศกและคณะทํางานเขารวมโครงการประเมินผลการดําเนินการขับเคลื่อนการ

พัฒนาการเรียนรูสูการพัฒนาผูเรียนและเตรียมผูเรียนใหมีทักษะท่ีจําเปนสําหรับศตวรรษท่ี 21 สูการพัฒนา

การศึกษาท้ังระบบ บรรลุเปาหมายตามกําหนด 

  2. คณะศึกษานิเทศกและคณะทํางานเขารวมถอดบทเรียน และสรุปการดําเนินการโครงการ

ประเมินผลการดําเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาการเรียนรูสูการพัฒนาผูเรียนและเตรียมผูเรียนใหมีทักษะ 

ท่ีจําเปนสําหรับศตวรรษท่ี 21 สูการพัฒนาการศึกษาท้ังระบบ บรรลุเปาหมายตามกําหนด 

การดําเนินงานของโครงการ 

 ดําเนินการแลว 

 บูรณาการรวมกับโครงการ 

       1.  การประเมินคัดเลือกหนวยงานและผูมีผลงานดีเดนประสพผลสําเร็จเปนท่ีประจักษเพ่ือ

รับรางวัลทรงคุณคา สพฐ. (Obec Awards) ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 11 ปการศึกษา ๒๕๖๕    

     2.  การพัฒนาสมรรถนะครูเพ่ือการจัดการเรียนรูใหผูเรียนมีทักษะแหงศตวรรษท่ี ๒๑  

ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม   

    3.  โครงการสงเสริมความเขมแข็งและพัฒนาคุณภาพระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาเพ่ือเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ปงบประมาณ ๒๕๖๕ 

    4.  โครงการพัฒนาระบบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลระบบบริหารและการจัด

การศึกษา  

ช่ือโครงการใหม  ถอดบทเรียนและสรุปโครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรูท้ังระบบสูการ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเตรียมผูเรียนใหมีทักษะท่ีจําเปนสําหรับศตวรรษท่ี 21 

 จํานวนเงิน  42,000 บาท  ใชงบประมาณไป  42,000 บาท 

แผนงาน 

1.1  ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับท่ี 1) 

 1)   ยุทธศาสตรชาติ ดานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

      (1) เปาหมาย   

   1. คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

     (2) ประเด็นยุทธศาสตร  การพัฒนาการเรียนรู 

     (3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ  โครงการท่ีจัดทํานี้มีความสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย ประเด็นการปฏิรูปการเรียนรูแบบพลิกโฉม 

การเปลี่ยนโฉมบทบาทครูใหเปนครูยุคใหม โดยใหความรูแกครูผูสอนและผูบุคลากรทางการศึกษา
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เก่ียวกับ 1) ความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร 2) การนําสื่อดิจิทัลเพ่ือการศึกษาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช

ในการจัดการเรียนรู 3) การนําดิจิทัลแพลตฟอรมมาใชสนับสนุนภารกิจดานการบริหารจัดการศึกษา 

เปาหมาย เพ่ือใหครูและบุคลากรทางการศึกษาเขารวมโครงการมีความรู ความสามารถ เปนคนดี คน

เกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

 1.2  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับท่ี 2) 

  1)   แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น  การพัฒนาการเรียนรู 

        (1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 

• เปาหมายท่ี   1. คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มี

ทักษะท่ีจําเปนของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแกปญหา ปรับตัว 

สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝเรียนรู

อยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ 

  คนไทยไดรับการศึกษาท่ีมีคณุภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู และทักษะท่ีจําเปน

ของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเขาถึงการเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิตดีข้ึน 

 (2) แผนยอยของแผนแมบทฯ  แผนยอยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอ

การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21แนวทางการพัฒนา  

• เปาหมายของแผนยอย  คนไทยไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มี

ทักษะการเรียนรู และทักษะท่ีจําเปนของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเขาถึงการ

เรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตดีข้ึน 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ  

   คนไทยไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู และทักษะท่ี

จําเปนของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเขาถึงการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตดีข้ึน 

 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 

  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป  แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา 

  2) ข้ันตอนการดําเนินงาน  7. การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูโดยการพลิกโฉมดวยระบบ
ดิจิทัล (Digitalization for Educational and Learning Reform) 

  3)กิจกรรม 7.3 การพัฒนาความเปนพลเมืองดิจิทัล (digital citizenship) ในดานความฉลาด
รูดิจิทัล (digital literacy) ความฉลาดรูสารสนเทศ (information literacy)ความฉลาดรูสื่อ (media literacy)  
เพ่ือการรูวิธีการเรียนรู (learning how to learn) ในการเรียนรูตลอดชีวิต ตลอดจนการมีพฤติกรรมท่ีสะทอน
การรูกติกา มารยาท จริยธรรมเก่ียวกับการใชสื่อและการสื่อสารบนอินเทอรเน็ต 
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  4) เปาหมายกิจกรรม 

   1. เพ่ือพัฒนาระบบดิจิทัลแพลตฟอรมเพ่ือการเรียนรูแหงชาติ (National Digital Learning 
Platform) ในการปรับเปลี่ยนระบบการศึกษา สรางคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ํา และสรางความสามารถในการ
แขงขัน เพ่ือใหกาวกระโดดทันกับพัฒนาการในโลก ตามแผนยุทธศาสตรชาติในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
โดยมีเปาหมายจําเพาะ ดังนี้ (1) เพ่ือใชประโยชนจากแหลงขอมูลความรูตาง ๆ ท่ีมีอยูและจะมีการสรางข้ึน
ตอไป ท้ังในประเทศ และตางประเทศ ใหสามารถใชประโยชนไดอยางกวางขวางและท่ัวถึง ท้ังเปนท่ีรวบรวม
ขอมูลสื่อการเรียนรูเดิมท่ีมีอยูแลว(2) เปนกลไกในการรวบรวม คัดกรอง พัฒนาสื่อการเรียนรูท่ีมีคุณภาพ ให
อยูในรูปแบบท่ีสามารถใชประโยชนไดอยางกวางขวาง และท่ัวถึงตลอดจนมีกลไกในการเขาถึงและคัดเลือกสิ่ง
ท่ีตองการไดโดยงาย(3) เปนเวทีท่ีมีการเขามาแลกเปลี่ยนเรียนรูในลักษณะชุมชน นําไปสูการเปดโอกาสใหทุก
คนเขามาเรียนซ่ึงจะลดความเหลื่อมล้ํา และนําแหลงขอมูลสื่อการเรียนรูใหมเขามาได และมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูกัน ตลอดจนเปนเวที ท่ีมีการใหบริการเพ่ือการเรียนรู (service) ตาง ๆ (4) เพ่ือเรงรัดแกปญหาความ
เหลื่อมล้ําและสรางเสริมคุณภาพการศึกษา ท้ังระบบการศึกษาโดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับผูท่ีอยูในทองถ่ิน
หางไกล หรือผูดอยโอกาส หรือผูท่ีมีความจําเปนพิเศษ อันเปนการสรางพลังใหกับผูเรียน ครู และโรงเรียน (5) 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา ใหสามารถปรับบทบาทใหเปนผูอํานวยการเรียนรู  
(facilitator) โดยเนนใหผูเรียนมีวิธีหาความรูในโลกแหงความรูอันมากมายมหาศาล ใหเทาทันกับความ
เปลี่ยนแปลงของยุคดิจิทัลในศตวรรษท่ี 21 

 1.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 

  1) วัตถุประสงคท่ี ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

  2) เปาหมายรวมท่ี เปาหมายท่ี 3 คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมี

ความสามารถ เรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง 

  3) ยุทธศาสตรท่ี ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

  (3.1) เปาหมายระดับยุทธศาสตรท่ี  3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอด

ชีวิต 

  (3.2) แนวทางการพัฒนาท่ี  จัดทําสื่อการเรียนรูท่ีเปนสื่ออิเล็กทรอนิกสและสามารถใช

งานผานระบบอุปกรณสื่อสารเคลื่อนท่ีใหคนทุกกลุมสามารถเขาถึงไดงาย สะดวก ท่ัวถึง ไมจํากัดเวลาและ

สถานท่ี และใชมาตรการทางภาษีจูงใจใหภาคเอกชนผลิตหนังสือ 
   

แผนระดับท่ี 3 (ตามมติ ครม. วันท่ี 4 ธันวาคม 2560) 

         1. นโยบายและจุดเนนกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณป พ.ศ. 2565    

  จุดเนนท่ี การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 

 2. นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานป พ.ศ. 2565   

  นโยบายท่ี 

- มุงเนนการพัฒนาโรงเรียนควบคูกับการพัฒนาครู 
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-  พัฒนาแพลตฟอรมการเรียนรูผานระบบดิจิทัล 

 3. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  เรื่อง แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล* 

o นโยบายการปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 

o นโยบายการรักษาความม่ันคงของรัฐและการตางประเทศ 

o นโยบายการลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ 

นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

o นโยบายการยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 

o นโยบายการเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

o นโยบายการสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน 

o นโยบายการพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา 

และนวัตกรรม 

o นโยบายการรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษ กับการใช

ประโยชนอยางยั่งยืน 

o นโยบายการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการปองกันปราบปรามการทุจริต 

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

o นโยบายการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

จํานวนเงิน  4,000  บาท   ใชงบประมาณไป  42,000  บาท 

ผลการดําเนินงาน  บรรลวุัตถุประสงค รอยละ 100  

       (บรรยายผลการปฏิบัติงาน/ดําเนินงาน) 

  1. คณะศึกษานิเทศกและคณะทํางานเขารวมโครงการประเมินผลการดําเนินการขับเคลื่อนการ

พัฒนาการเรียนรูสูการพัฒนาผูเรียนและเตรียมผูเรียนใหมีทักษะท่ีจําเปนสําหรับศตวรรษท่ี 21 สูการพัฒนา

การศึกษาท้ังระบบ จํานวน 23 คน 

  2. คณะศึกษานิเทศกและคณะทํางานเขารวมถอดบทเรียน และสรุปการดําเนินการโครงการ

ประเมินผลการดําเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาการเรียนรูสูการพัฒนาผูเรียนและเตรียมผูเรียนใหมีทักษะท่ี

จําเปนสําหรับศตวรรษท่ี 21 สูการพัฒนาการศึกษาท้ังระบบ จํานวน 23 คน 
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ปญหา / อุปสรรค / ความเสี่ยง 

-ไมมี 

ขอเสนอแนะ / วิธีการแกไข / แนวทางพัฒนา 

-ไมมี 
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17.ช่ือโครงการ พัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 

ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา มหาสารคาม ดวยกรอบแนวคิด การบูรณาการ

ความรู ความสามารถ ทักษะ การผสมผสานในการใชส่ือนวัตกรรมเทคโนโลยี(Technological 

Pedagogical and Content Knowledge: TPACK) 

ชื่อผูดําเนินการ 1.  ดร.นวพรรดิ์  นามพุทธา 

  2.  ดร.ฐิตารีย  วิลัยเลิศ 

  3.  ดร.นงลักษณ  มีแกว 

  4.  นางดวงใจ  จําปาทอง 

  5.  นางสาวธนาภา  บุญครอบ 

วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือพัฒนาครูในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ตามกรอบแนวคิด  

การบูรณาการความรู ความสามารถ ทักษะการผสมผสานในการใชสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี(Technological 

Pedagogical and Content Knowledge: TPACK) เพ่ือใหครูมีทักษะการจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมใหผูเรียน

มีทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 

 2. เพ่ือนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาครูในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษามหาสารคาม ตามกรอบแนวคิด การบูรณาการความรู ความสามารถ ทักษะการผสมผสานในการ

ใชสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี (Technological Pedagogical and Content Knowledge: TPACK) เพ่ือใหครูมี

ทักษะการจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 

 3.  เพ่ือประเมินคัดเลือกผลงานท่ีมีวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) เก่ียวกับการพัฒนาครูใน

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ตามกรอบแนวคิด การบูรณาการความรู 

ความสามารถ ทักษะการผสมผสานในการใชสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี (Technological Pedagogical and 

Content Knowledge: TPACK) เพ่ือใหครูมีทักษะการจัดการเรียนรูเ พ่ือสงเสริมใหผู เรียนมีทักษะแหง

ศตวรรษท่ี 21 

กิจกรรม 

 1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรูของครูดวยกรอบแนวคิด การบูร

ณาการความรู ความสามารถ ทักษะ การผสมผสานในการใชสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี (Technological 

Pedagogical Content Knowledge :TPACK) ดวยกระบวนการพัฒนาบทเรียนรวมกัน (Lesson Study)” 
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 2.การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาครูผูสอนวิทยาการคํานวณบูรณาการประวัติศาสตร ระดับ

มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม” 

 3. การอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาสมรรถนะครูเพ่ือการจัดการเรียนรูใหผูเรียนมีทักษะแหงศตวรรษ

ท่ี ๒๑” 

เปาหมายเชิงปริมาณ 

  1) ครูในสังกัดสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม จํานวน  

35 แหง รอยละ 80 มีการสงเสริมพัฒนาครู ตามกรอบแนวคิด การบูรณาการความรู ความสามารถ ทักษะการ

ผสมผสานในการใชสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี (Technological Pedagogical and Content Knowledge: 

TPACK) เพ่ือใหครูมีทักษะการจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 

   2) ผูบริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก มีการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการ

พัฒนาครูรอยละ 80 ภายใตสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ตามกรอบแนวคิด 

การบูรณาการความรู ความสามารถ ทักษะการผสมผสานในการใชสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี (Technological 

Pedagogical and Content Knowledge: TPACK) เพ่ือใหครูมีทักษะการจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมใหผูเรียน

มีทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 

   3) ครู และบุคลากรทางการศึกษา และโรงเรียนภายใตสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษามหาสารคาม รอยละ 80  มีผลงานวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) เก่ียวกับการจัดการเรียนรู

ตามกรอบแนวคิด การบูรณาการความรู ความสามารถ ทักษะการผสมผสานในการใชสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี 

(Technological Pedagogical and Content Knowledge: TPACK) เพ่ือสงเสริมใหผู เรียนมีทักษะแหง

ศตวรรษท่ี 21 

เปาหมายเชิงคุณภาพ  

  1) ครูในสังกัดสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ไดรับการพัฒนา

ทักษะการจัดการเรียนรูตามกรอบแนวคิด การบูรณาการความรู ความสามารถ ทักษะการผสมผสานในการใช

สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี (Technological Pedagogical and Content Knowledge: TPACK) เพ่ือสงเสริม

ใหผูเรียนมีทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 อยางมีประสิทธิภาพ 

    2) ผูบริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก มีการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการ

พัฒนาครู ภายใตสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ตามกรอบแนวคิด การบูรณาการ

ความรู ความสามารถ ทักษะการผสมผสานในการใชสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี (Technological Pedagogical 
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and Content Knowledge: TPACK) เพ่ือใหครูมีทักษะการจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะแหง

ศตวรรษท่ี 21 อยางมีประสิทธิภาพ 

   3) ครู และบุคลากรทางการศึกษา และโรงเรียนภายใตสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษามหาสารคาม มีผลงานวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) เก่ียวกับการจัดการเรียนรูตามกรอบ

แนวคิด การบูรณาการความรู ความสามารถ ทักษะการผสมผสานในการใชสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี 

(Technological Pedagogical and Content Knowledge: TPACK) เพ่ือสงเสริมใหผู เรียนมีทักษะแหง

ศตวรรษท่ี 21 

การดําเนินงานของโครงการ 

 ดําเนินการแลว 

 บูรณาการรวมกับโครงการ 

1.การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรูของครูดวยกรอบแนวคิด การบูรณาการความรู 

ความสามารถ ทักษะ การผสมผสานในการใชสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี (Technological Pedagogical 

Content Knowledge :TPACK) ดวยกระบวนการพัฒนาบทเรียนรวมกัน (Lesson Study) สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ของกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  

จํานวนเงิน 20,000 บาท 
 

2.การพัฒนาครูผูสอนวิทยาการคํานวณบูรณาการประวัติศาสตร ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ของกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

จํานวนเงิน 10,000 บาท 
 

3.โครงการพัฒนาสมรรถนะครูเพ่ือการจัดการเรียนรูใหผูเรียนมีทักษะแหงศตวรรษท่ี ๒๑  

ของกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

จํานวนเงิน 9,000บาท 
 

ช่ือโครงการใหม  การพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะ

แหงศตวรรษท่ี 21 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ดวยกรอบ

แนวคิด การบูรณาการความรู ความสามารถ ทักษะ การผสมผสานในการใชสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี 

(Technological Pedagogical and Content Knowledge: TPACK) 

 จํานวนเงิน  74,000 บาท  ใชงบประมาณไป  74,000 บาท 
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แผนงาน 

1.1  ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับท่ี 1) 

 1)   ยุทธศาสตรชาติ ดานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

      (1) เปาหมาย   

   1. คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

     (2) ประเด็นยุทธศาสตร  การพัฒนาการเรียนรู 

     (3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ  โครงการท่ีจัดทํานี้มีความสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย ประเด็นการปฏิรูปการเรียนรูแบบพลิกโฉม 

การเปลี่ยนโฉมบทบาทครูใหเปนครูยุคใหม โดยใหความรูแกครูผูสอนและผูบุคลากรทางการศึกษา

เก่ียวกับ 1) ความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร 2) การนําสื่อดิจิทัลเพ่ือการศึกษาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช

ในการจัดการเรียนรู 3) การนําดิจิทัลแพลตฟอรมมาใชสนับสนุนภารกิจดานการบริหารจัดการศึกษา 

เปาหมาย เพ่ือใหครูและบุคลากรทางการศึกษาเขารวมโครงการมีความรู ความสามารถ เปนคนดี คน

เกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

 1.2  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับท่ี 2) 

  1)   แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น  การพัฒนาการเรียนรู 

        (1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 

• เปาหมายท่ี   1. คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มี

ทักษะท่ีจําเปนของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแกปญหา ปรับตัว 

สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝเรียนรู

อยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ 

  คนไทยไดรับการศึกษาท่ีมีคณุภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู และทักษะท่ีจําเปน

ของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเขาถึงการเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิตดีข้ึน 

 (2) แผนยอยของแผนแมบทฯ  แผนยอยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอ

การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21แนวทางการพัฒนา  

• เปาหมายของแผนยอย  คนไทยไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มี

ทักษะการเรียนรู และทักษะท่ีจําเปนของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเขาถึงการ

เรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตดีข้ึน 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ  
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   คนไทยไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู และทักษะท่ี

จําเปนของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเขาถึงการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตดีข้ึน 

 1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 

  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป  แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา 

  2) ข้ันตอนการดําเนินงาน  7. การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูโดยการพลิกโฉมดวยระบบ
ดิจิทัล (Digitalization for Educational and Learning Reform) 

  3)กิจกรรม 7.3 การพัฒนาความเปนพลเมืองดิจิทัล (digital citizenship) ในดานความฉลาด
รูดิจิทัล (digital literacy) ความฉลาดรูสารสนเทศ (information literacy)ความฉลาดรูสื่อ (media literacy) 
เพ่ือการรูวิธีการเรียนรู (learning how to learn) ในการเรียนรูตลอดชีวิต ตลอดจนการมีพฤติกรรมท่ีสะทอน
การรูกติกา มารยาท จริยธรรมเก่ียวกับการใชสื่อและการสื่อสารบนอินเทอรเน็ต 

  4) เปาหมายกิจกรรม 

   1. เพ่ือพัฒนาระบบดิจิทัลแพลตฟอรมเพ่ือการเรียนรูแหงชาติ (National Digital Learning 
Platform) ในการปรับเปลี่ยนระบบการศึกษา สรางคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ํา และสรางความสามารถในการ
แขงขัน เพ่ือใหกาวกระโดดทันกับพัฒนาการในโลก ตามแผนยุทธศาสตรชาติในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
โดยมีเปาหมายจําเพาะ ดังนี้ (1) เพ่ือใชประโยชนจากแหลงขอมูลความรูตาง ๆ ท่ีมีอยูและจะมีการสรางข้ึน
ตอไป ท้ังในประเทศ และตางประเทศ ใหสามารถใชประโยชนไดอยางกวางขวางและท่ัวถึง ท้ังเปนท่ีรวบรวม
ขอมูลสื่อการเรียนรูเดิมท่ีมีอยูแลว(2) เปนกลไกในการรวบรวม คัดกรอง พัฒนาสื่อการเรียนรูท่ีมีคุณภาพ ให
อยูในรูปแบบท่ีสามารถใชประโยชนไดอยางกวางขวาง และท่ัวถึงตลอดจนมีกลไกในการเขาถึงและคัดเลือกสิ่ง
ท่ีตองการไดโดยงาย(3) เปนเวทีท่ีมีการเขามาแลกเปลี่ยนเรียนรูในลักษณะชุมชน นําไปสูการเปดโอกาสใหทุก
คนเขามาเรียนซ่ึงจะลดความเหลื่อมล้ํา และนําแหลงขอมูลสื่อการเรียนรูใหมเขามาได และมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูกัน ตลอดจนเปนเวที ท่ีมีการใหบริการเพ่ือการเรียนรู (service) ตาง ๆ (4) เพ่ือเรงรัดแกปญหาความ
เหลื่อมล้ําและสรางเสริมคุณภาพการศึกษา ท้ังระบบการศึกษาโดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับผูท่ีอยูในทองถ่ิน
หางไกล หรือผูดอยโอกาส หรือผูท่ีมีความจําเปนพิเศษ อันเปนการสรางพลังใหกับผูเรียน ครู และโรงเรียน (5) 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา ใหสามารถปรับบทบาทใหเปนผูอํานวยการเรียนรู  
(facilitator) โดยเนนใหผูเรียนมีวิธีหาความรูในโลกแหงความรูอันมากมายมหาศาล ใหเทาทันกับความ
เปลี่ยนแปลงของยุคดิจิทัลในศตวรรษท่ี 21 

 1.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 

  1) วัตถุประสงคท่ี ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

  2) เปาหมายรวมท่ี เปาหมายท่ี 3 คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมี
ความสามารถ เรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง 

  3) ยุทธศาสตรท่ี ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

  (3.1)เปาหมายระดับยุทธศาสตรท่ี  3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอด
ชีวิต 
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  (3.2) แนวทางการพัฒนาท่ี  จัดทําสื่อการเรียนรูท่ีเปนสื่ออิเล็กทรอนิกสและสามารถใช
งานผานระบบอุปกรณสื่อสารเคลื่อนท่ีใหคนทุกกลุมสามารถเขาถึงไดงาย สะดวก ท่ัวถึง ไมจํากัดเวลาและ
สถานท่ี และใชมาตรการทางภาษีจูงใจใหภาคเอกชนผลิตหนังสือ 

 แผนระดับท่ี 3 (ตามมติ ครม. วันท่ี 4 ธันวาคม 2560) 

         1. นโยบายและจุดเนนกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณป พ.ศ. 2565    

  จุดเนนท่ี การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 

 2. นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานป พ.ศ. 2565   

  นโยบายท่ี 

- มุงเนนการพัฒนาโรงเรียนควบคูกับการพัฒนาครู 

-  พัฒนาแพลตฟอรมการเรียนรูผานระบบดิจิทัล 

 3. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  เรื่อง แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล* 

o นโยบายการปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 

o นโยบายการรักษาความม่ันคงของรัฐและการตางประเทศ 

o นโยบายการลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ 

นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

o นโยบายการยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 

o นโยบายการเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

o นโยบายการสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน 

o นโยบายการพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา 

และนวัตกรรม 

o นโยบายการรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษ กับการใช

ประโยชนอยางยั่งยืน 

o นโยบายการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการปองกันปราบปรามการทุจริต 

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

o นโยบายการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

จํานวนเงิน  74,000 บาท  

ใชงบประมาณไป  74,000  บาท 
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ผลการดําเนินงาน  บรรลวุัตถุประสงค รอยละ 100  

        1) ครูในสังกัดสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ไดรับการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูตามกรอบแนวคิด การบูรณาการความรู ความสามารถ ทักษะการผสมผสานในการใชสื่อ

นวัตกรรมเทคโนโลยี (Technological Pedagogical and Content Knowledge: TPACK) เพ่ือสงเสริมให

ผูเรียนมีทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 อยางมีประสิทธิภาพ 

    2) ผูบริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก มีการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการ

พัฒนาครู ภายใตสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ตามกรอบแนวคิด การบูรณาการ

ความรู ความสามารถ ทักษะการผสมผสานในการใชสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี (Technological Pedagogical 

and Content Knowledge: TPACK) เพ่ือใหครูมีทักษะการจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะแหง

ศตวรรษท่ี 21 อยางมีประสิทธิภาพ 

   3) ครู และบุคลากรทางการศึกษา และโรงเรียนภายใตสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษามหาสารคาม มีผลงานวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) เก่ียวกับการจัดการเรียนรูตามกรอบ

แนวคิด การบูรณาการความรู ความสามารถ ทักษะการผสมผสานในการใชสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี 

(Technological Pedagogical and Content Knowledge: TPACK) เพ่ือสงเสริมใหผู เรียนมีทักษะแหง

ศตวรรษท่ี 21  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพแสดง  ผลการดําเนินงานตามโครงการ 

ปญหา / อุปสรรค / ความเสี่ยง 

 จํานวนครูท่ีอยากเขารวมโครงการมีมากกวากลุมเปาหมาย เนื่องจากครูประสบปญหาวาเม่ือไปขยาย

ผลท่ีโรงเรียนแลว ยังไมสามารถถายทอดไดไมดีเทากับการอบรมกับวิทยากรหลักของ สพม.มหาสารคาม 
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ขอเสนอแนะ / วิธีการแกไข / แนวทางพัฒนา 

 เพ่ิมชองทางติดตอใหคณะครูท่ีสนใจสอบถามไดทางการสื่อสารทางไลน หรือ Facebook group หาก

มีขอสงสัย และออกอบรมตามโรงเรียนตาง ๆ  

18.ตลาดนัดวิชาการ สพม.มค : แลกเปล่ียนเรียนรูและสะทอนผลการจัดการเรียนรู 

     (หมายเหตุ: ไมไดดําเนินงานโครงการ  เนื่องจากไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ) 

19.การพัฒนาครูผูสอนวิทยาการคํานวณบูรณาการประวัติศาสตร ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

(หมายเหตุ :  บูรณาการรวมกับโครงการ พัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะ

แหงศตวรรษท่ี 21 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา มหาสารคาม ดวยกรอบแนวคิด 

การบูรณาการความรู ความสามารถ ทักษะ การผสมผสานในการใชสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี(Technological 

Pedagogical and Content Knowledge: TPACK) 

20. ช่ือโครงการ พัฒนาระบบนิเทศ ติตาม ตรวจสอบ ประเมินผลระบบบริหาร และการจัดการศึกษา 

(หมายเหตุ : บูรณาการรวมกับโครงการการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรูของครูท่ีสงเสริมการใช

เ ทค โ น โ ล ยี ผ น ว ก  เ นื้ อ ห า วิ ช า  ( Technological Pedagogical Content Knowledge :TPACK) ด ว ย

กระบวนการพัฒนาบทเรียนรวมกัน (Lesson Study) สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี  การศึกษามัธยมศึกษา

มหาสารคาม   ชื่อโครงการใหม  โครงการถอดบทเรียนและสรุปโครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรูท้ังระบบ

สูการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเตรียมผูเรียนใหมีทักษะท่ีจําเปนสําหรับศตวรรษท่ี 21) 
 

21.ช่ือโครงการ     โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูเชิงรุก active learning ท่ีเนนสมรรถนะดานการคิด

ของผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 

ชื่อผูดําเนินการโครงการ (นาย/นาง/นางสาว)....นางกรนันท   วรรณทวี 

2. วัตถุประสงค 

 2.1 เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรูเชิงรุก  Active Learning ใหกับครูในสังกัด โดยเนนการคิดสูทักษะ

ผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 

  2.2 เพ่ือนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรูสูทักษะศตวรรษท่ี 21 และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ของนักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

  2.3 เพ่ือสงเสริมผูเรียนใหมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  

   2.4 เพ่ือจัดเวทีวิชาการนําเสนอผลการจัดการเรียนเรียนรูและผลงานนักเรียน นําไปสูการเผยแพร

ผลงานและยกยองเชิดชูเกียรติ 
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2.5 เพ่ือตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 

2551 (ฉบับปรับปรุงตัวชี้วัด พ.ศ. 2560) 

กิจกรรม 

 1. ประชุมเตรียมการสรางสื่อ/คูมือ/เครื่องมือ/ปฏิทินงาน ของคณะทํางาน/กรรมการ 

  2. กิจกรรม PLC พัฒนาการจัดการเรียนรูสูทักษะศตวรรษท่ี 21 ดวยชุดกิจกรรม Active Learning ท่ี

เนนกระบวนการคิด ข้ันสูงสูทักษะผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 และการเขียนหนาเดียว ศึกษานิเทศกและคณะ

ดําเนินงาน  20 คน รวม 120  คน 

  3. กิจกรรมนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรูสูทักษะผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 และยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

  4. กิจกรรมเวทีวิชาการนําเสนอผลการจัดการเรียนเรียนรูและผลงานนักเรียน นําไปสูการเผยแพร

ผลงานและยกยองเชิดชูเกียรติ 

เปาหมายเชิงปริมาณ  

 3.1 เชิงปริมาณ 

 3.1.1 กิจกรรม PLC พัฒนาการจัดการเรียนรูเชิงรุก  Active Learning ใหกับครูในสังกัด โดยเนนการ

คิดสูทักษะผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 (ครูแกนนําสาระละ 1 คน 8 กลุมสาระ ยกเวน สาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร 2 คน แยกเปน วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี และ 1 กิจกรรมผูเรียน) ศึกษานิเทศกและคณะ

ดําเนินงาน  20 คน รวม 370  คน   

 3.1.3 กิจกรรมนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรูสูทักษะศตวรรษท่ี 21 และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม โรงเรียนละ 2 ครั้ง/ภาคเรียน 

 3.1.4 กิจกรรมเวทีวิชาการนําเสนอผลการจัดการเรียนเรียนรูและผลงานนักเรียน นําไปสูการเผยแพร

ผลงานและยกยองเชิดชูเกียรติ 1 ครั้ง/ปการศึกษา 

 3.2 เชิงคุณภาพ 

 3.2.1 ครูสามารถมีนวัตกรรมการจัดการเรียนรูยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยการ

จัดการเรียนรูสูทักษะผูเรียนศตวรรษท่ี 21 ดวยชุดกิจกรรม Active Learning ท่ีเนนสมรรถนะดานการคิด 

3.2.2 ครูสามารถพัฒนาการจัดการเรียนรูสูทักษะศตวรรษท่ี 21 ดวยดวยชุดกิจกรรม Active 

Learning ท่ีเนนกระบวนการคิดอยางมีคุณภาพ 

 3.2.3 ครูไดรับการนิเทศ และมีโอกาสนําเสนอผลงานทางวิชาการสูการพัฒนาวิชาชีพดวยความ

ภาคภูมิใจ 

          3.2.4 นักเรียนไดเรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติ พัฒนาทักษะกระบวนการคิด การแกปญหา การทํางาน 

ทักษะการเรียนรู และทักษะชีวิต เปนระบบและยั่งยืน  

การดําเนินงานของโครงการ 

 ดําเนินการแลว 

งบประมาณ จาก  สพม.มหาสารคาม แผนงาน..........ผลผลิต..............จํานวนเงิน.. 75,000...บาท 
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 ใชงบประมาณไป…75,000..บาท 

ผลการดําเนินงาน  บรรลวุัตถุประสงค รอยละ....100 

     1. ครูไดแนวทาง สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวปฏิรูปการ

เรียนรูยุคไทยแลนด 4.0 โดยใช  Active Learning ท่ีเนนการคิดข้ันสูงสูทักษะผูเรียนในศตวรรษท่ี  21 

          2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ไดแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนว

ปฏิรูปการเรียนรูยุคไทยแลนด 4.0 โดยใช  Active Learning ท่ีเนนการคิดข้ันสูงสูทักษะผูเรียนในศตวรรษท่ี  

21 

  3. ครูและโรงเรียนสรางเครือขายการจัดการเรียนรู และการบริหารจัดการชั้นเรียนตามแนวทางการ

ปฏิรูปการเรียนรูยุคไทยแลนด 4.0    

          4. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาไดเรียนรูผานกิจกรรมการเรียนรู อยางมีคุณภาพ มีผลสัมฤทธิ์  

สมรรถนะ สูงข้ึน และสามารถนําความรูไปใชในการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพ 

  5. ผูเรียนใหมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

          6. ผูปกครอง และชุมชนใหความเชื่อม่ันในการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพของโรงเรียน 
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ปญหา / อุปสรรค / ความเสี่ยง 

 ไมมี 

ขอเสนอแนะ / วิธีการแกไข / แนวทางพัฒนา 

 ไมมี  

22. ช่ือโครงการ พัฒนาสมรรถนะการสอนครูภาษาตางประเทศ 

ชื่อผูดําเนินการ  นางรุจาภา  อรรถเวทิน 

วัตถุประสงค   

1. พัฒนาการสอนภาษาอังกฤษ สําหรับครูผูสอนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

2. เพ่ือนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนครูผูสอนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

มหาสารคาม 

กิจกรรม 

ท่ี กิจกรรมและการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ สถานท่ี 

1 วางแผนการดําเนินงาน 1  พ.ย. 64- 30 ธ.ค.64 ศน.รุจาภา อรรถเวทิน สพม.มค 

  2 ดําเนินการตามโครงการอบครู 1 ม.ค. 65-15 ส.ค   65 ศน.รุจาภา อรรถเวทิน สพม.มค 

3 นิเทศ ติดตามฯ และสรุปรายงานโครงการ 16 ส.ค.65 - 30 ก.ย. 65 ศน.รุจาภา อรรถเวทิน สพม.มค 
  

เปาหมายเชิงปริมาณ 

 1. รอยละ 85 ของครูผูสอนภาษาอังกฤษในสังกัดไดรับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ การจัดกระบวนการเรียนรู พัฒนาการสอนภาษาอังกฤษ 

 2  รอยละ 80 ของครูผูสอนภาษาอังกฤษ ไดรับการนิเทศ ติดตามดวยวิธีการท่ีหลากหลายและมี

ความพึงพอใจตอการนิเทศ 
 

เปาหมายเชิงคุณภาพ 

 1. ครูผูสอนภาษาอังกฤษไดพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การจัดกระบวนการเรียนรู

พัฒนาการสอนภาษาอังกฤษ 

 2. ครูผูสอนภาษาอังกฤษไดรับการนิเทศ ติดตามดวยวิธีการท่ีหลากหลายและมีประสิทธิภาพและมี

ความพึงพอใจตอการนิเทศ 
 

การดําเนินงานของโครงการ 

  ดําเนินการแลว  
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 งบประมาณจาก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

 แผนงาน ................................ผลผลิต..................................  จํานวนเงิน  5,000  บาท  

ผลการดําเนินงาน  

 1.บรรลุวัตถุประสงค  รอยละ  85 ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ในรายวิชาภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน CEFR  

     2. ครูผูสอนภาษาอังกฤษรอยละ 80ไดรับการนิเทศติดตามดวยวิธีการท่ีหลากหลายและมีความ

พึงพอใจตอการนิเทศ 

 ขอเสนอแนะ /วิธีการแกไข / แนวทางพัฒนา 

  เนื่องจากการอบรมใช Mail สวนตัวของศึกษานิเทศกในการอบรม ออนไลน ทําใหมีปญหาในการ

เขารับการอบรม ซ่ึงทางสํานักงานไดดําเนินการถายทอดสดทาง FB Live ในเวลาเดียวกันเพ่ือใหครูท่ีสอน

ภาษาอังกฤษสามารถเขารับการอบรมไดครบทุกคน  
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23.ช่ือโครงการ การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา ปองกันการทุจริต”

(ภายใตช่ือเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริตและกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส) สํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

ช่ือผูดําเนินการโครงการ  นางม่ิงขวัญ หนองขุนสาร,นางกรนันท วรรณทวี,นายนิมิตต การะดี  

วัตถุประสงค 

  1. เพ่ือศึกษาตัวอยางองคกร หรือหนวยงานท่ีประสบผลสําเร็จในดานการดําเนินงานเขต

สุจริต และคุณธรรม จริยธรรม 

  2. เพ่ือศึกษาแนวทางในการดําเนินงาน และมาตรฐานการปฏิบัติงานของหนวยงานในการ

ปรับใช ในการพัฒนาเขตพ้ืนท่ีสุจริต และการพัฒนาองคกร 

กิจกรรม 

กิจกรรม เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรูในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

กิจกรรม เสริมสรางธรรมาภิบาลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

กิจกรรม การพัฒนานวัตกรรมการปองกันการทุจริตเชิงรุก 
 

เปาหมายเชิงปริมาณ 

 1. นักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม จํานวน  31,103  คน 

 2. ครู ผูบริหาร บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสาคาม 

         จํานวน   2,134 คน 

3. สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม  จํานวน    35     

โรงเรียน ประกอบดวย 

 1) โรงเรียนสุจริตตนแบบ         จํานวน        1 โรง 

 2) เครือขายโรงเรียนสุจริต รอยละ 10    จํานวน   ……4.. โรง 

 3) เครือขายโรงเรียนสุจริต รอยละ 20    จํานวน   ……8…..โรง 

 4) เครือขายโรงเรียนสุจริต รอยละ 30    จํานวน   ……22…โรง 

 5) เครือขายโรงเรียนสุจริต รอยละ 40     จํานวน   ……-….. โรง 

เปาหมายเชิงคุณภาพ  

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน (Integrity 

and Transparency Assessment: ITA) มีการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปรงใสใน

การดําเนินงาน ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน อีกท้ังมีการยกระดับความโปรงใสในการดําเนินงาน

อยางตอเนื่อง   

การดําเนินงานของโครงการ 

 ดําเนินการแลว 
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งบประมาณ จาก 

 สพฐ. แผนงาน...................ผลผลิต...........................จํานวนเงิน........100,000....บาท  

ผลการดําเนินงาน  บรรลวุัตถุประสงค รอยละ........๑๐๐................   

       ผลการปฏิบัติงาน/ดําเนินงาน 

 1. บุคลากรของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม มีฐานความคิดในการแยกแยะ

ระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 

 2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม มีกลไกและกระบวนการปองกันการทุจริต

ท่ีเขมแข็งและเทาทันตอสถานการณการทุจริต 

 3. ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีแนวโนมท่ีดี

ข้ึน 

กิจกรรมท่ี 1 เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรูในการปองกันและปราบปรามการทุจริต

บุคลากรของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม มีฐานความคิดในการแยกแยะระหวาง

ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม  
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              กิจกรรมท่ี 2 เสริมสรางธรรมาภิบาลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ สํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม มีกลไกและกระบวนการปองกันการทุจริตท่ีเขมแข็งและเทาทันตอ

สถานการณการทุจริต 
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กิจกรรมท่ี 3 การพัฒนานวัตกรรมการปองกันการทุจริตเชิงรุก ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption 

Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีแนวโนมท่ีดีข้ึน 
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ปญหา / อุปสรรค / ความเสี่ยง 

- หวงเวลาการดําเนินกิจกรรมคอนขางจํากัด สงผลตอการปฏิบัติและตรวจสอบเอกสารตามตัวชี้วัด 

ขอเสนอแนะ / วิธีการแกไข / แนวทางพัฒนา 

 เพ่ิมเวลาในการตรวจสอบมากใหมากข้ึน 
 

24.ช่ือโครงการ พัฒนาคุณภาพการศึกษาเรียนรวม 

ชื่อผูดําเนินการโครงการ นางสาวธนาภา  บุญครอบ 

วัตถุประสงค     

1.  เพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนท่ีมีความ ตองการจําเปนพิเศษ ใหไดรับสิทธิและโอกาสท่ี เทาเทียมกัน

ในการพัฒนาการเรียนรูในรูปแบบท่ี เหมาะสมอยางเต็มศักยภาพเปนรายบุคคล   

๒  สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ใหมีความรู ความเขาใจและสามารถจัดการ เรียนรูสําหรับ 

ผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปน พิเศษ ในรูปแบบท่ีเหมาะสมอยางเต็มศักยภาพ เปนรายบุคคล   

๓.  เพ่ือสงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษามี การนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลการ พัฒนา

คุณภาพ การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม โดยความรวมมือของทุกสวนท่ีเก่ียวของ กลุมเปาหมาย  
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 กิจกรรม    

 1. การแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน  

 2.  การประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการ สถานศึกษาเรียนรวม  

 3.  ประชุมเชิงปฏิบัติการพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ  

 4.  การพัฒนารูปแบบการนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม  

เปาหมายเชิงปริมาณ     

1. ผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ จํานวน  624 คน (จํานวนขอมูลนักเรียน ณ วันท่ี   

10  มิถุนายน  2565  จากรายงานขอมูล จากระบบสารสนเทศดานการศึกษาพิเศษและ การศึกษาสงเคราะห  

(Special Education Technology : SET)   

2. บุคลากรในสถานศึกษาจัดการศึกษา แบบเรียนรวม จํานวน 147 คน ดังนี้  

ผูอํานวยการโรงเรียน จํานวน    คน รองผูอํานวยการโรงเรียน  1  คน ครูผูสอน 125 คน  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 

จํานวน 19 คน  

3. สถานศึกษาจัดการศึกษาเรียนรวม จํานวน  19 โรงเรียน  เครือขายสถานศึกษาเรียนรวม จํานวน 7 

เครือขาย                        

เปาหมายเชิงคุณภาพ    

1. ผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ รอยละ 100  ไดรับรับสิทธิและโอกาสท่ีเทาเทียม กันในการ

ไดรับการพัฒนาการเรียนรูดวยรูปแบบ ท่ีเหมาะสมอยางเต็มศักยภาพ เปนรายบุคคล  

 2. บุคลากรในสถานศึกษาจัดการศึกษา แบบเรียนรวม รอยละ 100   มีความรู ความเขาใจ และ

สามารถ พัฒนาการเรียนรู สําหรับผูเรียนท่ีมี ความตองการจําเปนพิเศษในรูปแบบท่ีเหมาะสม อยางเต็ม

ศักยภาพ เปนรายบุคคล  

 3. สถานศึกษาจัดการศึกษาเรียนรวม รอยละ 100   มีผลการพัฒนาคุณภาพตาม มาตรฐานเรียนรวม  

ระดับคุณภาพดี ข้ึนไป การดําเนินงานพัฒนา 

การดําเนินงานของโครงการ 

 ดําเนินการแลว 

งบประมาณ จาก  สพฐ. แผนงาน........-........ผลผลิต..............-.......จํานวนเงิน......5,000.............บาท  

ใชงบประมาณไป………5,000…………..บาท 

 บูรณาการรวมกับโครงการ.......รักษภาษาไทย........ของกลุม........นิเทศ ติดตามฯ........... 

ช่ือโครงการใหม................รักษภาษาไทย.......................................................... 

 แผนงาน.......-............ผลผลิต.............-.......จํานวนเงิน...........๕,000...........บาท  

ใชงบประมาณไป………-…………..บาท 
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ผลการดําเนินงาน  บรรลวุัตถุประสงค รอยละ.............๑๐๐.................   

       คุณภาพดานผูเรียน ผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษรอยละ 100 (624คน) ไดรับรับสิทธิและ 

โอกาสท่ีเทา เทียมกันในการไดรับการพัฒนาการเรียนรูดวย รูปแบบท่ีเหมาะสมอยางเต็มศักยภาพ 

๒. คุณภาพดานการจัดการเรียนรูของครู  

-   การจัดการเรียนการสอนสอดคลอง เหมาะสมกับความตองการจําเปนพิเศษของ ผูเรียน 

ทุกกลุมเปาหมาย อยูในระดับดีมาก ( x =  3.56  SD=0.69 )  

-  การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสราง โอกาสใหผูเรียนมีสวนรวม อยูใน ระดับดี   ( x = 2.95  SD=0.73) 

- การจัดการเรียนการสอนท่ีเชื่อมโยงกับ บริบทของชุมชนและทองถ่ินอยูในระดับดี   ( x =2.92  SD= 0.78 )  

๓.คุณภาพดานการบริหารจัดการศึกษา สถานศึกษามีการบริหารจัดการเรียนรวมมี คุณภาพตาม 

มาตรฐานในระดับดี( x = 3.11 SD=0.74) โดยมีเปาหมายวิสัยทัศน และพันธกิจท่ีสอดคลองกับนโยบายดาน

การจัด การศึกษาแบบเรียนรวม มีการวางแผนและ ดําเนิน งานท่ีมุงเนนคุณภาพผูเรียนกลุมเปาหมายท่ีเรียน

รวมทุกคน สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากร บริหารและ การจัดการขอมูลสารสนเทศอยางเปน

ระบบ มีการวางแผนปรับหลักสูตรและจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอ การจัดการศึกษา

แบบเรียนรวม 

ปญหา / อุปสรรค / ความเสี่ยง 

 1. คุณครูพ่ีเลี้ยงขาดการอบรมพัฒนาเด็กพิการเรียนรวม 

 2. ขาดการออกแบบแผน IEP เปนปจจุบัน 

ขอเสนอแนะ / วิธีการแกไข / แนวทางพัฒนา 

 1. จัดทําโครงการอบรมพัฒนาสําหรับครูพ่ีเลี้ยง 

 2. เชิญวิทยากรรวมจัดทําแผน IEP 
  

25.ช่ือโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการย่ืนขอรับบําเหน็จบํานาญดวยตนเองทางอิเลคทรอนิกส 

ชื่อผูดําเนินการโครงการ     นางกฤษณา  กฤตาคม, นางชุติกาญจน  จิรโรจนวณิช 

         และบุคลากรในกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 

วัตถุประสงค 

     เพ่ือใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจําในสังกัด ผูท่ีเกษียณอายุ

ราชการ ในปงบประมาณ 2565  ใหมีความรู  ความเขาใจในหลักการและสาระสําคัญในสิทธิประโยชนจะไดรับ 

เม่ือเกษียณอายุราชการ และสามารถดําเนินการยื่นขอรับบําเหน็จบํานาญดวยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส 

 (E-Filing) รวมถึงประโยชนจากระบบบําเหน็จบํานาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล DIGITAL PENSION ได

ประโยชนสูงสุด จึงเห็นควรเสริมสรางความรูความเขาใจ เพ่ือสามารถนําไปปฏิบัติไดเต็มประสิทธิภาพ 

สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล 
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กิจกรรม 

   จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการยื่นขอรับบําเหน็จบํานาญดวยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส (E-

Filing)  ผานระบบบําเหน็จบํานาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล DIGITAL PENSION 

เปาหมายเชิงปริมาณ   

    ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา ผู ท่ีจะเกษียณอายุราชการใน

ปงบประมาณ 2565 จํานวน  61 ราย และบุคลากรผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ จํานวน  15 ราย รวม 76 ราย 

เปาหมายเชิงคุณภาพ   

   1. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา ผู ท่ีจะเกษียณอายุราชการใน

ปงบประมาณ 2565 ดําเนินการยื่นขอรับบําเหน็จบํานาญดวยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส (E-Filing)  ไดครบ 

กอนถึงเวลาเกษียณอายุราชการ คิดเปนรอยละรอย 

  2. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา ผู ท่ีจะเกษียณอายุราชการใน

ปงบประมาณ 2565 ไดรับเงินบําเหน็จบํานาญภายในเดือนตุลาคม 2565 เปนเดือนแรก   

  3.ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจําในสังกัด ใชประโยชนจากระบบ

บําเหน็จบํานาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล DIGITAL PENSION  ไดเกิดประโยชนสูงสุดท้ังกอนและหลัง

เกษียณอายุ 

การดําเนินงานของโครงการ 

  ดําเนินการแลว  

งบประมาณ จาก  สพม.มหาสารคาม แผนงาน........ผลผลิต.........จํานวนเงิน......30,000.-......บาท 

 ใชงบประมาณไป………27,150.-…………..บาท 

ผลการดําเนินงาน  บรรลวุัตถุประสงค รอยละ........100..........   

  ผลการดําเนินการ ณ วันท่ี 10 ตุลาคม 2565  

   1. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา ผู ท่ีจะเกษียณอายุราชการใน

ปงบประมาณ 2565 ไดดําเนินการยื่นขอรับบําเหน็จบํานาญดวยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส (E-Filing) ไดครบ

กอนถึงเวลาเกษียณอายุราชการ คิดเปนรอยละรอย  

   2. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา ผู ท่ีจะเกษียณอายุราชการใน

ปงบประมาณ 2565 ไดรับเงินบําเหน็จบํานาญภายในเดือนตุลาคม 2565 เปนเดือนแรก โดยไดลงทะเบียนขอ

เบิกในระบบบําเหน็จบํานาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล DIGITAL PENSION ในรอบการจาย รอบท่ี 1 

ประจําเดือน ตุลาคม 2565 ซ่ึงจะโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากของผูรับบํานาญ ในวันท่ี 21 ตุลาคม 2565  
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ปญหา / อุปสรรค / ความเสี่ยง 

- ไมมี 

ขอเสนอแนะ / วิธีการแกไข / แนวทางพัฒนา 

- ไมมี 

                   

26.ช่ือโครงการ การรับนักเรียน ปการศึกษา 2565 

ชื่อผูดําเนินการโครงการ (นาย/นาง/นางสาว) ธิดารัตน  พลศรี 

วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือจัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียน ปการศึกษา 2565  

     2. เพ่ือสงเสริมการประชาสัมพันธการรับนักเรียน ประจําปการศึกษา 2565  

3. เพ่ือจัดตั้งศูนยประสานงานการรับนักเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม   

4. เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหโรงเรียนมีขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับการรับนักเรียนท่ีเปนปจจุบัน 

 5.เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหผูรับผิดชอบการรับนักเรียนมีความรู ความเขาใจในการดําเนินการรายงาน 

การรับนักเรียน ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด  

กิจกรรม 

1. ประชุมคณะทํางานจัดทํารางนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม  

2. ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
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 3. ประชุม/อบรมเชิงปฏิบัติการการรายงานผลการรับนักเรียน เพ่ือใหโรงเรียนในสังกัดสามารถ

ดําเนินการรายงานผลการรับนักเรียนไดทันตามกําหนดเวลา 

4. จัดทําเอกสาร/ขอมูลประกอบการประชุมสรุปและรายงานผลการรับนักเรียน ตามปฏิทิน สพฐ. 

โดยผานระบบของ สพฐ. 

5. ติดตามและตรวจเยี่ยมติดตามการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด 

6. จัดทําเอกสารสรุป/รายงานผลการรับนักเรียนใหหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบ (อยูระหวาง

ดําเนินการ) 

เปาหมายเชิงปริมาณ     

1. สถานศึกษาทุกแหงมีขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับการรับนักเรียน  

2. ครูผูรับผิดชอบงานการรับนักเรียนทุกโรงเรียน สามารถรายงานขอมูลการรับนักเรียนได 

3. นักเรียนท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ีบริการ จบ ชั้น ป.6 และไดเขาศึกษาตอ ชั้น ม.1 รอยละ 70 

4. นักเรียนท่ีจบชั้น ม.3 โรงเรียนในสังกัด และไดเขาศึกษาตอ ชั้น ม.4 รอยละ 80  

เปาหมายเชิงคุณภาพ      

1. สถานศึกษามีการจัดระบบการรายงานขอมูลการรับนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ ขอมูลเปน

ปจจุบันและครบถวน 

2. สถานศึกษามีบุคลากรดําเนินงานระบบการรายงานขอมูลการรับนักเรียนท่ีมีคุณภาพ 

3. นักเรียน ผูปกครอง และประชาชนท่ัวไป ทราบขอมูลรายละเอียดเก่ียวกับการรับนักเรียน ประจําป

การศึกษา 2565 

การดําเนินงานของโครงการ 

 ดําเนินการแลว 

งบประมาณ จาก สพฐ. แผนงาน  พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากร

มนุษยผลผลิต  ผูจบการศึกษาภาคบังคับ  กิจกรรม สงเสริม สนับสนุนใหบุคคลไดรับสิทธิและโอกาส

ทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  อยางท่ัวถึงและเปนธรรมสอดคลองตามบริบท จํานวนเงิน 16,000 บาท  

ใชงบประมาณไป 16,000 บาท 

 สพม.มหาสารคาม แผนงาน  พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย ผลผลิต  ผูจบการศึกษาภาคบังคับ  กิจกรรม สงเสริม สนับสนุนใหบุคคลไดรับสิทธิและ

โอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  อยางท่ัวถึงและเปนธรรมสอดคลองตามบริบท จํานวนเงิน 10,000 บาทใช

งบประมาณไป 6,785 บาท 

ผลการดําเนินงาน  บรรลวุัตถุประสงค รอยละ 100 

       (บรรยายผลการปฏิบัติงาน/ดําเนินงาน) 

1. สถานศึกษาทุกแหงมีขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับการรับนักเรียน 
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2. ผูรับผิดชอบการรับนักเรียน รายงานผลการรับนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพขอมูลเปนปจจุบัน                 

ทันกําหนดเวลา          

3. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามมีขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับการรับนักเรียน                     

เปนปจจุบัน  

4. นักเรียนท่ีจบการศึกษาชั้น ป.6 ในเขตพ้ืนท่ีบริการโรงเรียนในสังกัด ไดเขาศึกษาตอ ชั้น ม.1 ไมต่ํา

กวารอยละ 70 (อยูระหวางดําเนินการ) 

5. นักเรียนท่ีจบการศึกษาชั้น ม.3 โรงเรียนในสังกัดไดเขาศึกษาตอ ชั้น ม.4 หรือเทียบเทา รอยละ 80 

(อยูระหวางดําเนินการ) 

ปญหา / อุปสรรค / ความเส่ียง 

 1. ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเหมือนทุกปการศึกษา  

 2. สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาทําใหการติดตามการรับนักเรียนมีอุปสรรค 

ขอเสนอแนะ / วิธีการแกไข / แนวทางพัฒนา 

 1. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานควรจัดสรรงบประมาณเหมือนทุกปการศึกษา 

 2. สพม.มหาสารคาม รวมวางแผนการดําเนินงานในการติดตามการรับนักเรียนในสถานการณการ

แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาทําใหการติดตามการรับนักเรียนมีอุปสรรค 

ภาพการประชุมคณะทํางานจัดทํารางนโยบายการรับนักเรียน 

เม่ือวันท่ี 24 ธันวาคม 2564 ณ หองประชุม 150 ป เมือง มคฯ 
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ภาพการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

    ครั้งท่ี 1/2565 วันท่ี 7 ก.พ.65 หอง 150 ป เมือง มคฯ     ครั้งท่ี 2/2565 วันท่ี 28 ก.พ.65 หอง 150 ป เมือง มคฯ 

 

 

 

 

 

 

ภาพการประชุม/อบรมการรายงานผลการรับนักเรียน ผานรูปแบบออนไลน เม่ือวันท่ี 8 มีนาคม 2565  

ภาพการติดตามการรับนักเรยีนหองเรียนพิเศษ  

ติดตามการรับสมัคร ระหวางวันท่ี 19-23 ก.พ.2565 ณ โรงเรียนผดุงนารี, วาปปทุม, สารคามพิทยาคม  
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ภาพการติดตามการรับนักเรยีนหองเรียนท่ัวไป ติดตามการสอบ  

ระหวางวันท่ี 26-27 มี.ค.2565 ณ โรงเรียนผดุงนารี, วาปปทุม, 

 

 

 

 



93 
 

 

 



94 
 

ติดตามการสอบ ระหวางวันท่ี 26-27 มี.ค.2565 ณ โรงเรียนผดุง 
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27.ช่ือโครงการ  สงเสริมนักเรียนผูมีคุณธรรม  จริยธรรม  และบําเพ็ญประโยชนเขาศึกษาตอใน

สถาบันอุดมศึกษา และสถาบันอาชีวศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม ปการศึกษา 2566   

(โครงการเด็กดีมีท่ีเรียน) 

ชื่อผูดําเนินการโครงการ (นาย/นาง/นางสาว)  ธิดารัตน  พลศรี 

วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือประสานความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนท่ีท่ีมีเจตนารมณเดียวกันในการคัดเลือก

นักเรียนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และบําเพ็ญประโยชนเพ่ือสังคมเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาและสถาบัน

อาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม 

2. เพ่ือเพ่ิมและกระจายโอกาสใหประชากรวัยเรียนไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางท่ัวถึง                      

และไดรับโอกาสในการเขาศึกษาตอระดับท่ีสูงข้ึน 

3. เพ่ือจัดทําฐานขอมูลนักเรียนในโครงการ 

4. เพ่ือกระจายโอกาสและสงเสริมนักเรียนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และบําเพ็ญประโยชนเขาศึกษาตอ

ในสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม 

5. เพ่ือสรางเวทีการแขงขัน ใหกับนักเรียนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และบําเพ็ญประโยชน ตามเกณฑ

โครงการเด็กดี มี ท่ี เรียน ไดแสดงผลงาน ยกยองเชิดชู เ กียรติ  เปนแบบอยางให กับนักเรียนรุนนอง                        

และสามารถนําไปใชประโยชนในการคัดเลือกเขาเรียนตอในสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันอาชีวศึกษาจังหวัด

มหาสารคามตามโครงการเด็กดีมีท่ีเรียน หรือ โครงการอ่ืน ๆ  

กิจกรรม 

1. ประชุมวางแผนการจัดสรรโควตาเขาศึกษาตอโครงการเด็กดีมีท่ีเรียน 

2. การประกวดนักเรียนผูมีคุณธรรม จริยธรรมและบําเพ็ญประโยชน โครงการเด็กดีมีท่ีเรียน 

3. ประชุมชี้แจงโควตาเขาศึกษาตอโครงการเด็กดีมีท่ีเรียน 

    4. การจัดทําขอมูลโครงการเด็กดีมีท่ีเรียน 

เปาหมายเชิงปริมาณ 

1. จํานวนผูเขารวมกิจกรรมการประชุมวางแผนการจัดสรรโควตาเขาศึกษาตอโครงการเด็กดีมีท่ีเรียน         

25 คน ประกอบดวยผูแทนสถาบันอุดมศึกษาและสถาบัน อาชีวศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดมหาสารคาม 

คณะกรรมการโครงการ  

2. มีจํานวนโควตาและแผนการรับนักเรียน/ปฏิทินการรับนักเรียนในโครงการเด็กดีมีท่ีเรียนเปนของ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา มหาสารคาม 
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3. ตัวแทนนักเรียนโรงเรียน รอยละ 50 จาก 35 โรงเรียน คิดเปน 17 คน จัดสงผลงานเขารวม

ประกวดนักเรียนคุณธรรมฯ 

4. โรงเรียนสมัครเขารวมการประกวดนักเรียนคุณธรรมฯ ไมนอยกวา รอยละ 50 จาก 35 โรงเรียน 

 คิดเปน 17 โรงเรียน  

5. จํานวนผูเขารวมกิจกรรมการประชุมชี้แจงโควตาการศึกษาตอโครงการเด็กดีมีท่ีเรียน 60 คน 

ประกอบดวยผูแทนจากสถาบันอุดมศึกษา และอาชีวศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดมหาสารคาม คณะกรรมการ                     

ครูแนะแนว/ครูผูรับผิดชอบโครงการโรงเรียนในสังกัด  

6. มีขอมูลโครงการเด็กดีมีท่ีเรียนนักเรียน/โรงเรียน และสถาบันการศึกษาท่ีเขารวมโครงการ  

เปาหมายเชิงคุณภาพ 

1. ผูเขารวมกิจกรรมมีความรูความเขาใจ ใหความรวมมือ มีการวางแผนงานรวมกันในการจัดสรร

โควตาใหกับนักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ไดเขาศึกษาตอในโครงการ

ดังกลาว   

2. หนวยงานสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันอาชีวศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดมหาสารคามใหความรวมมือใน

การวางแผนการรับนักเรียน/จัดสรรโควตาใหกับนักเรียนผูมีคุณธรรม จริยธรรมและบําเพ็ญประโยชนเพ่ือสังคม                    

เขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันอาชีวศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดมหาสารคามเขาศึกษาตอ 

3. นักเรียนท่ีเขารวมโครงการไดรับการพัฒนาและสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และไดแสดงความรู 

ความสามารถ และเปนแบบอยางใหกับนักเรียนรุนนอง และนําผลการประกวดไปใชสมัครเรียนตอ

ระดับอุดมศึกษา / ระดับอาชีวศึกษา และไดเขาศึกษาตอ  

4. ผูเขารวมกิจกรรมมีความรูความเขาใจการจัดสรรโควตา และรายละเอียดการสมัครเขาศึกษาตอ

ของนักเรียนในสังกัด และสามารถวางแผนการดําเนินงานและคัดเลือกนักเรียนในสังกัดเขาศึกษาตอตาม

โครงการได 

5. มีการกระจายโอกาสและสงเสริมนักเรียนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และบําเพ็ญประโยชนเขาศึกษาตอ

ในสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคามใหกับนักเรียนในสังกัด 

6. มีขอมูลนักเรียนในสังกัดท่ีไดรับคัดเลือก / เขาศึกษาตอในโครงการ 

7. มีขอมูลโครงการเด็กดีมีท่ีเรียนนักเรียน / โรงเรียน และสถาบันการศึกษาท่ีเขารวมโครงการท่ีบูรณา

การ เชื่อมโยงขอมูล และเปนปจจุบัน สามารถนําไปใชได 

การดําเนินงานของโครงการ 

  ดําเนินการแลว 

งบประมาณ จาก  สพฐ. แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  

ผลผลิต  จบการศึกษาภาคบังคับ  กิจกรรม  การจัดการศึกษาประถมศึกษา  สําหรับโรงเรียนปกติ                              

จํานวนเงิน   50,000  บาท   ใชงบประมาณไป  49,790  บาท 
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ผลการดําเนินงาน  บรรลวุัตถุประสงค รอยละ 90 

กิจกรรมท่ี 1 การประชุมวางแผนการจัดสรรโควตาเขาศกึษาตอโครงการเด็กดีมีท่ีเรียน 

เม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม 2565 ณ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม โดย กลุม

สงเสริมการจัดการศึกษา ไดจัดประชุมวางแผนโควตาเขาศึกษาตอโครงการเด็กดีมีท่ีเรียน ปการศึกษา 2566 

โดยมี ประกอบดวย ผูแทนจากสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาในพ้ืนท่ีเขารวมประชุม ไดแก มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม 

วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม 

วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย และวิทยาลัยเทคนิควาปปทุม และบุคลากร

ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามเขารวมประชุมวางแผนรวมกัน โดย ไดพิจารณา

จัดสรรจํานวนโควตา การเขาศึกษาตอตามโครงการเด็กดีมีท่ีเรียนใหกับนักเรียนในสังกัด และวางแผนการ

ชี้แจงรายละเอียดใหกับครูแนะแนวโรงเรียนในสังกัดในลําดับตอไป 
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กิจกรรมท่ี 2 ประชุมช้ีแจงโควตาเขาศึกษาตอโครงการเด็กดีมีท่ีเรียน 

เม่ือวันท่ี 20 กันยายน 2565 ณ หองประชุมพระเทพสิทธาจารย สพม.มหาสารคาม โดย โดยกลุม

ส ง เสริมการจัดการศึกษา ไดจัดประชุมชี้แจงการจัดสรรและรายละเอียดโควตาเขา ศึกษาตอใน

สถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา จ.มหาสารคาม ตามโครงการสงเสริมนักเรียนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และ

บําเพ็ญประโยชนเขาศึกษาตอ(โครงการเด็กดีมีท่ีเรียน) ในปการศึกษา 2565 โดยมีผูเขารวมประชุม 65 คน 

ประกอบดวย บุคลากร สพม.มค. ผูแทนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม วิทยาลัยเทคนิค

มหาสารคาม วิทยาลัยเทคนิควาปปทุม วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

มหาสารคาม วิทยาลัยการอาชีพพยัคภูมิพิสัย พรอมดวยคุณครูโรงเรียนในสังกัด จํานวน 35 โรงเรียน เขารวม

ประชุม เพ่ือรับทราบจํานวนโควตา รายละเอียดการเขาศึกษาตอตามโครงการแตละสถาบันดังกลาว 
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กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมประกวดนักเรียนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และบําเพ็ญประโยชน 

 โครงการเด็กดี  มีท่ีเรียน โดยจัดกิจกรรมดังนี้ 

1. รับสมัคร โดย ใหโรงเรียนจัดสงผลงานนักเรียนเพ่ือคัดเลือกตอไป  . ประชุมชี้แจงเกณฑการ

คัดเลือกนักเรียนใหคณะกรรมการตัดสิน ระหวางวันท่ี 8 กันยายน 2565  3. คณะกรรมการตัดสินอานผลงาน

นักเรียน และตัดสินในวันท่ี 13 กันยายน 2565 

 

กิจกรรมท่ี 4 การจัดทําขอมูลนักเรียนในโครงการเด็กดีมีท่ีเรียน 

โดยการแตงตั้งคณะทํางานเพ่ือใหไดขอมูลในการประชุมและรายงานผลโครงการเด็กดีมีท่ีเรียน

ตอไป 

ปญหา/อุปสรรค/ความเส่ียง 

  -ไมมี- 

ขอเสนอแนะ / วิธีการแกไข / แนวทางพัฒนา 

กระบวนการคัดเลือกควรเนนย้ําจากโรงเรียนตนสังกัดท่ีคัดเลือกเด็กนักเรียนควรเลือกนักเรียนท่ีจะเขาเรียน

จริง ๆ จะไดไมเปนการกันสิทธิ์นักเรียนท่ีตองการเขาเรียนจริง ๆ 

28.ช่ือโครงการ สงเสริมและกระจายโอกาสใหนักเรียนไดรับทุนการศึกษา / โควตาเขาศึกษาตอในระดับท่ี

สูงข้ึน และสงเสริมผูเรียนใหไดรับการดูแลเต็มศักยภาพ ปการศึกษา 2565 

ชื่อผูดําเนินการโครงการ (นาย/นาง/นางสาว) ธิดารัตน  พลศรี 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหนักเรียนกลุมเปาหมายในสังกัดไดรับโอกาสใหเขาถึงบริการดานทุนการศึกษา และโอกาส

การศึกษาตอ 
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2. เพ่ือใหมีหลักเกณฑ, แนวทางปฏิบัติ ในการสงเสริมใหนักเรียนและโรงเรียนไดรับโอกาสใหเขาถึง

บริการดานทุนการศึกษา และการคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาตอ เปนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษามหาสารคาม และโรงเรียนสามารถนําไปใชได 

3. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนท่ีขาดแคลนทุนทรัพยดานการศึกษาไดรับทุนการศึกษา และการศึกษาตอ 

4. เพ่ือเปนการสงเสริมใหนักเรียนท่ีขาดแคลนทุนทรัพยดานการศึกษาตลอดจนขาดแคลนโอกาสไดรับ

การดูแล เขาถึง และไดรับทุนการศึกษา และการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน 

5. เพ่ือเปนการสงเสริมใหนักเรียนท่ีมีความรู  ความสามารถ  และมีศักยภาพใหไดรับทุนการศึกษา 

และการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน  และไดรับการสงเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

6. เพ่ือเปนการติดตามนักเรียนท่ีไดรับทุนการศึกษา 

กิจกรรม 

 1. การจัดทําขอมูลนักเรียนขอรับทุนการศึกษา โควตาศึกษาตอ และผูเรียนท่ีตองการพัฒนา 

 2. การคัดเลือกนักเรียนรับทุนการศึกษา โควตาศึกษาตอ และกิจกรรมสงเสริมพัฒนาผูเรียนใหไดรับ 

การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

 3. การติดตามนักเรียนทุนการศึกษา โควตาศึกษาตอ  

เปาหมายเชิงปริมาณ 

- นักเรียนไดรับโอกาสใหเขาถึงบริการดานทุนการศึกษา รอยละ 50 ของนักเรียนกลุมเปาหมาย 

- มีหลักเกณฑ, มีการวางแผน, แนวทางปฏิบัติ ในการขอรับทุนการศึกษา และการเขาศึกษาตอใน

ระดับท่ีสูงข้ึนเปนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

- นักเรียนในสังกัดไดรับการพิจารณาและคัดเลือกใหรับทุนการศึกษา, โควตาการศึกษาตอในระดับท่ี

สูงข้ึน ตามจํานวนโควตาท่ีไดรับจัดสรร  

เปาหมายเชิงคุณภาพ 

- นักเรียนกลุมเปาหมายในสังกัดไดรับโอกาสใหเขาถึงบริการดานทุนการศึกษา และการศึกษาตอใน

ระดับท่ีสูงข้ึน 

- โรงเรียนกลุมเปาหมายในสังกัดไดรับโอกาสใหเขาถึงบริการดานทุนการศึกษา และการศึกษาตอใน

ระดับท่ีสูงข้ึน 

- มีหลักเกณฑ, แนวทางปฏิบัติ ในการสงเสริมใหนักเรียนและโรงเรียนไดรับโอกาสใหเขาถึงบริการ

ดานทุนการศึกษา เปนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม และโรงเรียนสามารถนําไปใช

ได 
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- นักเรียนท่ีไดรับทุนการศึกษาไดรับทุนการศึกษาท้ังประเภทไมตอเนื่อง และตอเนื่อง 

- นักเรียนไดรับโอกาสในการพิจารณาโควตาเขาศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน 

การดําเนินงานของโครงการ 

 ดําเนินการแลว 

งบประมาณ จาก 

 สพม.มหาสารคาม แผนงาน...................ผลผลิต.....................จํานวนเงิน 10,000 บาท 

ใชงบประมาณไป 7,530  บาท 

ผลการดําเนินงาน  บรรลวุัตถุประสงค รอยละ 80 

1. นักเรียนกลุมเปาหมายในสังกัดไดรับโอกาสใหเขาถึงบริการดานทุนการศึกษา และโอกาสดาน

การศึกษาตอ และไดรับการสงเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

2. มีหลักเกณฑ, แนวทางปฏิบัติ ในการสงเสริมใหนักเรียนและโรงเรียนไดรับโอกาสใหเขาถึงบริการ

ดานทุนการศึกษา การคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาตอ และไดรับการสงเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  

3. นักเรียนท่ีขาดแคลนทุนทรัพยดานการศึกษาไดรับทุนการศึกษา การศึกษาตอ และไดรับการ

สงเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

4. นักเรียนท่ีขาดแคลนทุนทรัพยดานการศึกษาตลอดจนขาดแคลนโอกาสไดรับการดูแล เขาถึง และ

ไดรับทุนการศึกษา การศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน และไดรับการสงเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

5. นักเรียนท่ีมีความรู ความสามารถ และมีศักยภาพใหไดรับทุนการศึกษา การศึกษาตอในระดับท่ี 

สูงข้ึน และไดรับการสงเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

ปญหา / อุปสรรค / ความเส่ียง 

1. การแพรระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรนา 2019  

ขอเสนอแนะ / วิธีการแกไข / แนวทางพัฒนา 

 1. ควรจัดกิจกรรมสงเสริมท่ีเก่ียวของในดานนี้ใหหลากหลาย และเพ่ิมนวัตกรรมในชวงการดําเนินงาน

ท่ีมีการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
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29.ช่ือโครงการ สรางจิตสํานึกดานการบริหารจัดการขยะและอนุรักษส่ิงแวดลอมในสถานศึกษา 

 (หมายเหตุ : ไมไดดําเนินการเนื่องจากไมไดรับจัดสรรงบประมาณ 

30.โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจําป 2565 

ชื่อผูดําเนินโครงการ  นางสาวไพลิน  ภูมิวัน  ตําแหนง นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 

วัตถุประสงค 

          1. เพ่ือใหนักเรียนมีทักษะชีวิตของลูกเสือในการปองกันตนเองใหหางไกลจากยาเสพติด 

 2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนใหมีทักษะชีวิต มีความสามารถเพียงพอในการมีชีวิต 

อยูในสังคม สามารถเตรียมพรอมสําหรับการปรับตัว ปรับจิตใจไดอยางถูกตองเหมาะสมและสามารถเผชิญ 

กับสิ่งตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. ลูกเสือ/นักเรียนท่ีเขารวมโครงการฯ สามารถเปนแกนนําในการขับเคลื่อนการปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชนได                                          
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4. เพ่ือใหมีการติดตามดูแลชวยเหลือเด็กและเยาวชนกลุมเสี่ยง ท่ีชัดเจนเปนรูปธรรมและมีคุณภาพ 
 

กิจกรรม 

การอบรมคายลูกเสือตานภัยยาเสพติด "รูคิด รูทัน ปองกันยาเสพติด" เพ่ือสรางภูมิคุมกันและปองกัน

พฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค โดยใชกระบวนการคายทักษะชีวิต จํานวน 2 วัน ระหวางวันท่ี 29 – 30 สิงหาคม 

2565 ณ โรงเรียนมหาวิชานุกูล อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

เปาหมายเชิงปริมาณ 

 1. ลูกเสือ/เนตรนารีสามัญรุนใหญ , ลูกเสือวิสามัญ และผูกํากับลูกเสือโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม  

 2. นักเรียนแกนนําโรงเรียนในสังกัด  จํานวน 175 คน  

เปาหมายเชิงคุณภาพ 

      นักเรียนท่ีผานการดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรม มีคุณสมบัติท่ีพึงประสงคในการตาน                  

ภัยยาเสพติด รูจักการปองกันตัวเองใหหางไกลจากยาเสพติด และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

การดําเนินงานของโครงการ    

  ดําเนินการแลว 

งบประมาณ จาก  

  สพฐ. แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด โครงการ

ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา  กิจกรรมปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน

สถานศึกษา  จํานวนเงิน  147,500 บาท (หนึ่งแสนสี่หม่ืนเจ็ดพันหารอยบาทถวน) 

ใชงบประมาณไป 147,490 บาท (หนึ่งแสนสี่หม่ืนเจ็ดพันสี่รอยเกาสิบบาทถวน) 

    สพม.มหาสารคาม จํานวน .............. บาท ใชงบประมาณ ……….…….บาท   
 

ผลการดําเนินงาน  บรรลุวัตถุประสงค รอยละ 100 

   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ไดดําเนินการจัดอบรมคายลูกเสือตาน

ภัยยาเสพติด "รูคิด รูทัน ปองกันยาเสพติด" เพ่ือสรางภูมิคุมกันและปองกันพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค โดยใช

กระบวนการคายทักษะชีวิต ภายใตโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจําป 2565 

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนใหมีทักษะในการปองกันตนเองจากยาเสพติด ดวย

กิจกรรมคายทักษะชีวิตฯ มีทักษะชีวิตของลูกเสือ และสามารถเปนแกนนําในการขับเคลื่อนการปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา และและขยายผลได ซ่ึงจัดข้ึนระหวางวันท่ี ระหวางวันท่ี 29 – 30 

สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนมหาวิชานุกูล อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
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ภาพกิจกรรม 
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 ปญหา/อุปสรรค/ความเส่ียง 

 ชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทําใหจํานวนนักเรียนท่ี

เขารวมกิจกรรมนอยเกินไป และการจัดสรรงบประมาณจากสวนกลางมีความลาชา 

ขอเสนอแนะ/วิธีการแกไข/แนวทางพัฒนา 

 การจัดสรรงบประมาณจากสวนกลางลาชา และไมจัดสรรในคราวเดียว ทําใหตองเรงในการ

ดําเนินงาน/กิจกรรม และเกิดความซํ้าซอน ควรจัดสรรงบประมาณชวงไตรมาสแรก และจัดสรรมาในคราวเดียว 

เพ่ือจะไดวางแผน การดําเนินการไดครอบคลุม และเกิดประโยชนสูงสุด 
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31.โครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

    ประจําปการศึกษา 2565  ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ชื่อผูดําเนินโครงการ  นางสาวไพลิน  ภูมิวัน  ตําแหนง นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือดําเนินการสนองพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

บรมนาถบพิตร ในอันท่ีจะนํามาซ่ึงความเจริญรุงเรืองในดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศใหดํารงสภาพ

ท่ีดี   

๒. เพ่ือคัดเลือกนักเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีความประพฤติดี  มีผลการเรียนดี   

มีกิจกรรมรวมกับสถานศึกษาอยางสมํ่าเสมอ มีความคิดสรางสรรค  มีความเปนผูนํา  มีคุณธรรมจริยธรรม 

และผลงานดีเดนเปนท่ีประจักษตอนักเรียนและบุคคลท่ัวไป  

 3. เพ่ือคัดเลือกสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีจัดการศึกษาไดมาตรฐานดีเดนในดานตาง ๆ  ตาม

ขอบเขตการประเมิน 

กิจกรรม 

  1. สถานศึกษาทุกสังกัดท่ีจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แจงความประสงคขอเขารับการประเมินตอ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ท้ังประเภทนักเรียนและสถานศึกษา ภายในวันท่ี 30 

สิงหาคม 2565 

2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ประเมินคัดเลือกนักเรียนและ 

สถานศึกษาตามระดับและขนาดของสถานศึกษา ภายในเดือนกันยายน 2565 

เปาหมายเชิงปริมาณ   

 1. รอยละ 80 หนวยงานมีตัวแทนนักเรียนและสถานศึกษาแตละระดับ/ขนาด เพ่ือเขารับการประเมิน

คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน    

           ๒. รอยละ 70 ของโรงเรียนในสังกัดมีการพัฒนาดานคุณภาพนักเรียน ดานการบริหารหลักสูตรและ

งานวิชาการ ดานบุคลากร ดานการบริหารจัดการ ความสัมพันธกับชุมชน และอาคารสถานท่ี 

เปาหมายเชิงคุณภาพ  

 นักเรียนในสังกัดไดรับการสงเสริม พัฒนาศักยภาพมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู และทักษะ จําเปนของ

โลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเขาถึงการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

การดําเนินงานของโครงการ    

  ดําเนินการแลว 

งบประมาณ จาก  

  สพฐ. แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  ผลผลิตท่ี ๒  

ผูจบการศึกษาภาคบังคับ จํานวน  10,000 บาท ใชงบประมาณ 4,385 บาท 
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   สพม.มหาสารคาม แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพม.มค  จํานวน 20,000 บาท ใช

งบประมาณ 15,790 บาท   

ผลการดําเนินงาน   บรรลุวัตถุประสงค รอยละ 100 

                        ไมบรรลุวัตถุประสงค 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ไดแจงประชาสัมพันธการคัดเลือกนักเรียนและ

สถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจําปการศึกษา 2565 ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา และไดดําเนินการประเมินนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ขนาดเล็ก จํานวน 1 โรงเรียน ไดแก 

โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม และประเมิน

สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก ไดแก โรงเรียนราชประชานุเคราะห 16 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ระหวางวันท่ี 19 – 20 กันยายน 2565 ณ สถานศึกษาท่ีเขารับการ

ประเมินฯ ผลการประเมินคัดเลือกดังนี้ 

      ประกาศผลการคัดเลือกฯ 
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ภาพกิจกรรม 

       

   
 

ปญหา/อุปสรรค/ความเส่ียง 

1. เนื่องจากเปนชวงสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จึงยากตอ

การจัดกิจกรรมใหเด็กนักเรียน และสถานศึกษา  

2. สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา ตองรับการประเมินซํ้าซอนในระดับจังหวัด     

ทําใหสิ้นเปลืองเวลา และงบประมาณ 

 

ขอเสนอแนะ/วิธีการแกไข/แนวทางพัฒนา 

ควรใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาในระดับชั้น

มัธยมศึกษาในคราวเดียว (ระดับจังหวัด) เพ่ือลดการประเมินท่ีซํ้าซอน 
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32.โครงการสงเสริม พัฒนาศักยภาพผูนําตามวิถีประชาธิปไตยในสถานศึกษา ประจําป 2565 

ชื่อผูดําเนินโครงการ  นางสาวไพลิน  ภูมิวัน  ตําแหนง นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือปลูกฝงทัศนคติ ความเปนประชาธิปไตยใหกับนักเรียน 

2. เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูสิ่งตางๆ จากการปฏิบัติจริงเพ่ือพัฒนาความสามารถทางสติปญญา  

ดานการคิด การใชเหตุผลการคิดวิเคราะห 

3. เพ่ือพัฒนาองคกรสภานักเรียนใหเขมแข็ง ยั่งยืน สามารถดําเนินการและมีสวนรวมในการ 

บริหารและพัฒนาโรงเรียนอยางมีคุณคา และสรางสรรคสังคมในอนาคตใหเปนสังคมท่ียั่งยืน  

กิจกรรม  

1. จัดประกวดคัดเลือกสภานักเรียนดีเดน ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

2. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผูนําตามวิถีประชาธิปไตย 

- ประชุมเชิงปฏิบัติการสงเสริม พัฒนาศักยภาพผูนําตามวิถีประชาธิปไตยในสถานศึกษา 

- เลือกตั้งสภานักเรียน/จัดตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

มัธยมศึกษามหาสารคาม ประจําป 2565 

เปาหมายเชิงปริมาณ   

 1. รอยละ 80 ของนักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ไดรับการ

สงเสริม พัฒนาศักยภาพผูนําตามวิถีประชาธิปไตย    

           2. รอยละ 100 โรงเรียนในสังกัด มีคณะกรรมการสภานักเรียนสามารถเปนแกนนําและขยายผลได  

เปาหมายเชิงคุณภาพ  

 1. นักเรียนในสังกัดไดรับการสงเสริม พัฒนาศักยภาพผูนําตามวิถีประชาธิปไตย                                               

 2. สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามมีการดําเนินงานกิจกรรม

สภานักเรียนอยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม 

การดําเนินงานของโครงการ 

  ดําเนินการแลว  

งบประมาณ จาก  สพม.มหาสารคาม แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพม.มค  จํานวนเงิน 30,000 บาท 

ใชงบประมาณ 30,000 บาท 

ผลการดําเนินงาน   บรรลุวัตถุประสงค รอยละ 100 
  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ตระหนักถึงความสําคัญในการสงเสริมการ            

จัดการศึกษาใหผูเรียนมีความรู มีทักษะการเรียนรูและทักษะท่ีจําเปนของโลกในศตวรรษท่ี 21 อยางครบถวน     

เปนคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันของชาติ ยึดม่ันการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย    

ทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง เสริมสรางความเปนผูนําและประชาธิปไตยในสถานศึกษา          
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เปนกิจกรรมท่ีตองดําเนินการทุกป เพ่ือเปนเครื่องมือท่ีจะชวยใหนักเรียนเปนผูท่ีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค       

ตามหลักสูตรของสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

จากนโยบายและความจําเปนดังกลาว สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม จึงได

จัดทําโครงการและกิจกรรมเพ่ือขับเคลื่อนงานสภานักเรียน โดยไดดําเนินโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

1 กิจกรรมการประกวดคัดเลือกสภานักเรียนดีเดน ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือเปนตัวแทน 

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไปคัดเลือกโรงเรียนตนแบบสภานักเรียนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ตอไป โดยมีกลุมเปาหมาย ไดแก สภานักเรียนโรงเรียนในสังกัด จํานวน 35 แหง 

 ภาพกิจกรรม 

   
 

 
 

 2  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผูนําตามวิถีประชาธิปไตย 

โดยการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

ประจําป 2565 กลุมเปาหมาย ไดแก คณะกรรมการสภานักเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนละ 2 คน รวม

จํานวน 70 คน และครูท่ีปรึกษางานสภานักเรียน จํานวน 35 คน รวมท้ังสิ้น 105 คน 
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ภาพกิจกรรม 

   
 

   
 

 

ปญหา/อุปสรรค/ความเส่ียง 

ไมมี 

ขอเสนอแนะ/วิธีการแกไข/แนวทางพัฒนา 

 เนื่องจากเกิดสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จึงควรหา

แนวทางในการจัดการเรียนรูงานสภานักเรียนใหหลากหลายชองทาง เชน ใหสถานศึกษาบูรณาการกิจกรรมสภา

นักเรียนในหลักสูตรวิชาสังคมศึกษา หรือมีการคัดเลือกสภานักเรียนในรูปแบบออนไลน 
 

33.ช่ือโครงการ จัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทําและพัฒนาอาชีพในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม   

ผูรับผิดชอบ  (นาย/นาง/นางสาว)....น.ส. อรทัย   บุพโชติ....... 

วัตถุประสงค 

  1 เพ่ือประชุมชี้แจงครูใหมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับหลักสูตรท่ีเนนทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานทําตาม

แนวทางการจัดทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพตอไป 
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  2 เพ่ือสงเสริมและพัฒนาหลักสูตรท่ีเนนทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานทํา ตามแนวทางการจัดทักษะ 

การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 และครูผูสอนสามารถนําหลักสูตรสูการปฏิบัติจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ  

          3. เพ่ือสงเสริมการจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนมีความรู ประสบการณ และทักษะพ้ืนฐานอาชีพ                             

เพ่ือการมีงานทํา ท่ีเหมาะสมกับทองถ่ิน และสังคม 

กิจกรรม 

เปาหมายเชิงปริมาณ  

            1. โรงเรียนในสังกัด จํานวน 35 โรงเรียน มีหลักสูตรการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพและการมีงาน

ทําในศตวรรษท่ี 21ท่ีเอ้ือตอการพัฒนาผูเรียนใหเกิดทักษะพ้ืนฐานอาชีพ  

   2. โรงเรียนในสังกัด จํานวน 35 โรงเรียน มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหสามารถนํา

หลักสูตรสูการปฏิบัติจริงในการจัดการเรียนการสอนอาชีพท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติกับนักเรียนระดับตาง ๆ             

ใหเหมาะสมกับวัยไดอยางมีคุณภาพ เปนรูปธรรมและตอเนื่อง 

  3. นักเรียน จํานวน 35 โรงเรียน มีความรู ประสบการณ ความถนัด และทักษะพ้ืนฐานอาชีพเพ่ือการมี

งานทํา ในศตวรรษท่ี  21 อย า งนอย  1  ทักษะ พ้ืนฐานอาชีพ  ท่ี เหมาะสมกับทอง ถ่ินและสั ง คม 

  ปาหมายเชิงคุณภาพ  

  1. โรงเรียนมีหลักสูตรการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพและการมีงานทําในศตวรรษท่ี  21 

ท่ีเอ้ือตอการพัฒนาผูเรียนใหเกิดทักษะพ้ืนฐานอาชีพ  

  2. โรงเรียนมีการนําหลักสูตรสูการปฏิบัติจริงในการจัดการเรียนการสอนอาชีพ ท้ังภาคทฤษฎีและ

ปฏิบัติ กับนักเรียนระดับตาง ๆ ใหเหมาะสมกับวัยไดอยางมีคุณภาพ เปนรูปธรรม และตอเนื่อง  

  3. ครูมีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนมีความรู ประสบการณ และทักษะพ้ืนฐาน

อาชีพเพ่ือการมีงานทําในศตวรรษท่ี 21 ตาม ท่ีเหมาะสมกับทองถ่ินและสังคม 

  4. เพ่ือคนหาโรงเรียนท่ีมีวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) ดานการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทํา

ระดับมัธยมศึกษา  

            5. นักเรียนมีความรู ประสบการณ ความถนัด และทักษะพ้ืนฐานอาชีพเพ่ือพัฒนาอาชีพและการมีงาน

ทํา ท่ีเหมาะสมกับทองถ่ินและสังคม และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน  

การดําเนินงานของโครงการ 

      ดําเนินการแลว 

งบประมาณ จาก   สพม.มหาสารคาม แผนงาน.....ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย..............ผลผลิต.................จํานวนเงิน......40,000....บาท 
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ผลการดําเนินงาน บรรลวุัตถุประสงค รอยละ.........100.......................   

                 กิจกรรมอบรมอบรมโครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพและการมีงานทําในโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม   

   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ไดกําหนดจัดอบบรมโครงการจัดการศึกษา

เพ่ือพัฒนาอาชีพและการมีงานทําในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม เพ่ือ

สงเสริมสถานศึกษาพัฒนาอาชีพและการมีงานทําในศตวรรษท่ี 21 ท่ีเอ้ือตอการพัฒนาผูเรียน ใหเกิดทักษะ

พ้ืนฐานอาชีพ และสงเสริมพัฒนาครูใหสามารถนําหลักสูตรทักษะพ้ืนฐานอาชีพ สูการปฏิบัติจริงในการจัดการ

เรียนการสอนอาชีพท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติกับนักเรียนระดับตาง ๆ ใหเหมาะสมกับวัยไดอยางมีคุณภาพเปน

รูปธรรมและตอเนื่อง และเพ่ือสงเสริมการจัดการเรียนการสอน ใหนักเรียนมีความรู ประสบการณ และทักษะ

พ้ืนฐานอาชีพเพ่ือการมีงานทํา ท่ีเหมาะสมกับทองถ่ิน และสังคม โดยกําหนดการจัดกิจกรรมอบรมโครงการ

ดังกลาว ในวันจันทร ท่ี 26 กันยายน 2565  
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ภาพกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมการประกวดและยกยองชมเชยโรงเรียนท่ีมีวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) เก่ียวกับ 

  การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพและการมีงานทํา 
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ปญหา / อุปสรรค / ความเสี่ยง 

 -ไมมี 

ขอเสนอแนะ / วิธีการแกไข / แนวทางพัฒนา 

 -ไมมี 

34.ช่ือโครงการขับเคล่ือนระบบการดูแลชวยเหลือสรางเสริมโอกาสทางการศึกษาและความปลอดภัยของ

นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา  

 ดําเนินการแลว  

          งบสพม.มหาสารคาม จํานวน.....105,000..บาท ใชงบประมาณ…5,400..บาท              

วัตถุประสงค 

   1. เพ่ือสรางกระบวนการขับเคลื่อนและพัฒนางานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน สรางภูมิคุมกัน

ทางสังคม งานพัฒนาสงเสริมความประพฤตินักเรียน งานคุมครองและพิทักษสิทธิเด็กเด็กนักเรียนใหเขมแข็ง 

และยั่งยืนและการสรางเครือขายเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานของศูนยเฉพาะกิจคุมครองดูแลชวยเหลือนักเรียน

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม (ฉก.ชน.สพม.มหาสารคาม) 
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             2. เพ่ือสงเสริมศักยภาพใหครูไดพัฒนางานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ของสถานศึกษาใหมี

ความเขมแข็ง สามารถรวมประกวดและรับรางวัลระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพและ

ตอเนื่อง              

             3. เพ่ือสงเสริมความรูดานความปลอดภัยใหกับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษามีรูความ

เขาใจในการปองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม และนําไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนให

นักเรียนในโรงเรียน ไดมีความรู ความเขาใจ มีทักษะในการปองกันตนเองจากภัยคุมคามรูปแบบใหม  

             4. เพ่ือลดปจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษาโดยจัดทําแผนและออกตรวจพ้ืนท่ีเฝาระวัง ปองกันการ

ทะเลาะวิวาทการใชความรุนแรง และการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดรอบสถานศึกษา แกไขปญหา

พฤติกรรมเสี่ยงท่ีไมพึงประสงคของนักเรียน ในสังกัด และออกตรวจพ้ืนท่ีเสี่ยงรอบสถานศึกษาและชวง

เทศกาลตางๆ  

              5. เพ่ือติดตามประสานความรวมมือกับภาคีเครือขายในการจัดการศึกษาภาคบังคับและการสงเสริมให

นักเรียนชวยเหลือนักเรียนตกหลน นักเรียนออกกลางคัน นักเรียนดอยโอกาสใหไดรับการสนับสนุนสงเสริมเขา

เรียนตอและ  ไดเรียนระดับสูงท่ีข้ึน   

กิจกรรม 

1.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรูและประสบการณเก่ียวกับความปลอดภัยในสถานศึกษาประชุม     

ถอดบทเรียน/จัดประกวดผลการดําเนินงานสถานศึกษาปลอดภัย  

2.คัดเลือกโรงเรียนดีเดนดานระบบการดูแลฯระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาการ/คัดเลือกพนักงาน

เจาหนาท่ีสงเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา  

          3.  สงเสริมโอกาสทางการศึกษาอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพลดอัตราผูเรียนออกกลางคัน.. 

          4.  สงเสริมสนับสนุนการดําเนินการศูนยเฉพาะกิจคุมครองและชวยเหลือนักเรียน  ดังนี้    

              การเฝาระวังเหตุและการสงเสริมความประพฤตินักเรียนการออกตรวจพ้ืนท่ีจุดเสี่ยงในชวงเทศกาล

ตางๆเชน เทศกาลวันลอยกระทง/วันวาเลนไทน/รวมออกตรวจบูรณาการรวมกับหนวยงานจังหวัด

มหาสารคาม ฯลฯ      

          5.ประชุมการเรียนรูสําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่องการปองกันและการยุติการลอ แกลง 

รังแก ในโรงเรียน และโซเชียลมีเดียฯ 

 ผลการดําเนินงาน บรรลวุัตถุประสงค รอยละ.........100.......................   
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     ปฏิบัติการพัฒนาความรูและประสบการณเก่ียวกับความปลอดภัยในสถานศึกษา   

1. อบรมแนวทางการบริหารจดัการระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center) ในรูปแบบออนไลน ในวันอังคาร

ท่ี 25 มกราคม  2565 ณ หองประชุมพุทธกันทรวิชัย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
2. การเฝาระวังเหตุและการสงเสริมความประพฤตินักเรียนการออกตรวจพ้ืนท่ีจุดเสีย่งในชวงเทศกาลตางๆเชน 

เทศกาลวันลอยกระทง/วันวาเลนไทน/รวมออกตรวจบูรณาการรวมกับหนวยงานจังหวัดมหาสารคาม 

 (มีภาพประกอบ 1-4 ภาพ) 

กิจกรรม 

1. อบรมแนวทางการบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center) ในรูปแบบ

ออนไลน ในวันอังคารท่ี 25 มกราคม  2565 ณ หองประชุมพุทธกันทรวิชัย สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

สงเสริมสนับสนุนการดําเนินการศูนยเฉพาะกิจคุมครองและชวยเหลือนักเรียน  ดังนี้    

 

 

 

 

 

 

2. การเฝาระวังเหตุและการสงเสริมความประพฤตินักเรียนการออกตรวจพ้ืนท่ีจุดเสี่ยงในชวงเทศกาลตางๆ

เชน เทศกาลวันลอยกระทง/วันวาเลนไทน/รวมออกตรวจบูรณาการรวมกับหนวยงานจังหวัด

มหาสารคาม 
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กิจกรรมวันลอยกระทง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ออกตรวจเฝาระวังดูแลความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในหวงเทศกาลวันวาเลนไทน ประจําป 

2565 
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3.อบรมการสรางภูมิคุมกันภัยใหนักเรียนรูเทาทันภัยคุกคามรูปแบบใหม (ผานระบบออนไลน)  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม กําหนดจัดอบรมโครงการขับเคลื่อน

ระบบการดูแลชวยเหลือสรางเสริมโอกาสทางการศึกษาและความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรใน

สถานศึกษา ตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2565 เพ่ือสนองนโนบายสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน นโยบายท่ี  ตัวชี้วัดท่ี 1 ท่ีผูเรียนมีความรูความเขาใจและมีความพรอมสามารถรับมือกับ

ภัยคุกคามทุกรูปแบบท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง เชน ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิต

ทรัพยสิน การคามนุษย อุบัติเหตุ และภัยพิบัติตาง ๆ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหครู/นักเรียนมีความรู ความ

เขาใจในการปองกันตนเอง จากภัยคุกคามรูปแบบใหม และสามารถบูรณาการจัดการเรียนการสอนใหแก

นักเรียนทุกระดับชั้น เพ่ือใหนักเรียนมีภูมิคุมกันรูจักการปองกันภัยคุกคามรูปแบบใหม และสามารถใชชีวิตใน

สังคมปจจุบันไดอยางปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ ในวันพุธ ท่ี 15  มิถุนายน 2565 ผานชองทาง 

Google Meet ตามลิงค https://meet.google.com/ gym-aicy-hss  ผูเขารวมประชุมประกอบดวย ครูในแตละ

ระดับชั้น ๆ ละ 1 คน รวม 6 คน และคัดเลือกนักเรีย จํานวนตามความเหมาะสม ของแตละโรงเรียน  อยางนอย

โรงเรียนละ 70 คน   

3. ภาพกิจกรรมการอบรมรูเทาทันภัยคุกคามรูปแบบใหม (ผานระบบออนไลน)  
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4. การคัดเลือกสถานศึกษาดีเดนดานระบบการดูแลฯระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษามหาสารคาม ไดดาํเนินการประเมินคดัเลือกสถานศึกษา ท่ีมีการบริหารจัดการระบบการดแูลชวยเหลือ

นักเรียน ดีเดน ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือยกระดับคณุภาพการบริหารจัดการและการดําเนินงาน

ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนและยกยองเชิดชูเกียรติ สถานศึกษาท่ีบริหารจดัการและดําเนินงานระบบการดูแล

ชวยเหลือนักเรยีนและเปนตัวแทนเขาเปนตัวแทนเขารับการ                 ในคัดเลือกระดับภมูิภาค ในวันท่ี 20  

มิถุนายน 2565  ณ หองประชุม 150 เมืองมหาสารคาม สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. กิจกรรม การบริหารจัดการปลอดภยัในสถานศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม กําหนดจัดอบรมโครงการขับเคลื่อนระบบการดูแล

ชวยเหลือสรางเสริมโอกาสทางการศึกษาและความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา :  กิจ 

รรมการบริหารจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษา สําหรับผูดูแลระบบ School Health HERO ระดับ

โรงเรียน (Hero School Admin) ผานระบบออนไลน ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖5 เพ่ือ

การเรงแกปญหากลุมผูเรียนท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (Covid-19) โดยเพ่ิมโอกาสในการเขาถึงการศึกษา ฟนฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู (Learning Loss 

Recovery) ใหกับผูเรียนทุกระดับ รวมท้ังลดความเครียดและสุขภาพจิตของผูเรียน ในวันพุธ ท่ี 6 กรกฎาคม 

ณ หองประชุมพุทธกันทรวิชัย  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ผูรวมอบรมครูแนะแนว

และครูผูดูแลงานดาน ICT ของโรงเรียน โรงเรียนละ 2 คนรวมท้ัง 70 คน                ผานชองทาง  Google 

Meetตามลิงค https://meet.goog le.com/qsb-xmym-vsp 

ภาพกิจกรรม 

 

 

 

https://meet.goog/
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6. กิจกรรมถอดบทเรียน และประเมินสถานศึกษาปลอดภัย ประจําป 2565        

           สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ไดจัดทําคูมือแนวทางการดําเนินงานความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา (Safety School)  เพ่ือโรงเรียนไดใชเปนแนวทางในการดําเนินงานความปลอดภัยใน
สถานศึกษาความละเอียดแจงแลวนั้น และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม  จะ
ดําเนินงานโครงการขับเคลื่อนระบบการดูแลชวยเหลือสรางเสริมโอกาสทางการศึกษาและความปลอดภัยของ
นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา : กิจกรรมถอดบทเรียน และประเมินสถานศึกษาปลอดภัย ประจําป 2565                            

             โดยใหทุกโรงเรียน จัดทําแบบรายงานการดําเนินงานสถานศึกษาปลอดภัยของโรงเรียน  สงกลุม

สงเสริมการจัดการศึกษ า ภา ยในวันท่ี 20 กันยายน 2565   
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ภาพกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

ปญหา / อุปสรรค / ความเส่ียง 

 -ไมมี 

ขอเสนอแนะ / วิธีการแกไข / แนวทางพัฒนา 

 -ไมมี 

 

35.การแขงขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาตานยาเสพติด ปการศึกษา 2565 

(หมายเหตุ : ไมไดดําเนินงานโครงการ เนื่องจากไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ) 
 

36.ช่ือโครงการ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ปการศึกษา 2564 

(หมายเหตุ : ไมไดดําเนินงานโครงการ เนื่องจากไมไดรับจัดสรรงบประมาณ 
 

37.โครงการฝกทบทวนวิชาผูบังคับบัญชาลูกเสือในสถานศึกษา 

(หมายเหตุ: ไมไดดําเนินงานโครงการ  เนื่องจากไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ) 
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38.ช่ือโครงการ   สงเสริมยกยอง เชิดชูเกียรติ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีผลงานเชิงประจักษ 

  ดําเนินการแลว 

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร     สพม.มหาสารคาม           จํานวน   14,400  บาท 

                                                          ใชงบประมาณกิจกรรมท่ี 1     4,000   บาท 

                                                          ใชงบประมาณกิจกรรมท่ี 2     4,000  บาท 

                                                                                คงเหลือ     6,400  บาท 
 

1 วัตถุประสงค 

2.2.1 เพ่ือสรรหาและยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา และสถานศึกษา ท่ีมีผลงานดีเดนเปนท่ีประจักษ เปนตัวแทนเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สงเขา

รับการคัดเลือกรางวัลขาราชการพลเรือนดีเดน ในระดับจังหวัด และระดับประเทศ 

2.2.2 เพ่ือสรรหาและยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา และสถานศึกษา ท่ีมีผลงานดีเดนเปนท่ีประจักษ เปนตัวแทนเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สงเขา

รับการคัดเลือกรางวัล ครูดีในดวงใจ ในระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2.2.3 เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจางประจํา ท่ีจะพน 

จากราชการเพราะเกษียณอายุราชการ ในวันสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2. กิจกรรมและการดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรมและการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ สถานท่ี 

 

 
กิจกรรมท่ี 2 

การประกวดคัดเลือก  

“ครูดีในดวงใจ” 

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  

นางชุติมา นามศรีอุน 

 

สพม.มค 

3. ผลการดําเนินงาน   

   บรรลุวัตถุประสงค  รอยละ  100 

         ผลการดําเนนิงาน 

 1. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํางานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

มหาสารคาม ตระหนักถึงความสําคัญในการไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติและสามารถนําผลการคัดเลือกมาใช

ในการวางแผนความกาวหนาในวิชาชีพตอไป 

2. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํางานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา     
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มหาสารคาม  ผูท่ีมีผลงานยอดเยี่ยมและมีความประพฤติในการครองตน ครองคน ครองงาน ไดรับการยกยอง

เชิดชูเกียรติ  เปนแบบอยางท่ีดีและยอมรับของบุคคลในวิชาชีพและสังคมรวมท้ังเสริมสรางขวัญกําลังใจ 

ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ (kPIs) 

 1. เชิงปริมาณ 

  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามหาสารคาม ท่ีมีผลงานดีเดนฯ สมัครเขารวมประกวดเพ่ือรับการคัดเลือกรางวัล  รอยละ 80    

 2. เชิงคุณภาพ 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษามหาสารคาม  ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติในฐานะผูมีผลงานดีเดนฯ เปนแบบอยางท่ีดีในการครอง

ตน ครองคน ครองงาน เปนท่ียอมรับของบุคคลในวิชาชีพและสังคม  

การพิจารณาคัดเลือก  “ครูดีในดวงใจ” ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
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39.ช่ือโครงการ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สูมาตรฐานสากล 

ชื่อผูดําเนินการโครงการ  นายปกรณ ชินสิทธิ์ นายศุภกร พันธุเสนา และนายกันตินันท ฉิมพลี 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือจัดเก็บขอมูลนักเรียนรายบุคคลใหครบถวน สมบูรณ ถูกตองและเปนขอมูลเพ่ือใชในการบริหาร

จัดการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

2. เพ่ือพัฒนาระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศใหครอบคลุมกับการใชงานในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม และสถานศึกษาในสังกัด 

3. เพ่ือปรับปรุงอุปกรณเชื่อมตอหอง sever และปรับปรุง ซอมแซมวัสดุ อุปกรณเครือขาย ใหรองรับ

ความตองการใชงานอินเทอรเน็ตท่ีสูงข้ึน 

กิจกรรม 

 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรดานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร ปการศึกษา 2565      

(On-Line) วันท่ี 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ หองประชุมพุทธกันทรวิชัย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษามหาสารคาม 

 2. การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเครือขายสํานักงานและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 3. อบรมและสรางความตระหนักดานความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร 

เปาหมายเชิงปริมาณ 

 1. ผูเขารบการอบรมรอยละ 100 มีความรูในการกรอกขอมูล DMC และความม่ันคงปลอยภัยทางไซ

เบอร (Cyber) 

เปาหมายเชิงคุณภาพ  

1.ขอมูลสารสนเทศของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามมีความถูกและเปนปจจุบัน 

2. ระบบเครือขายสํานักงานและเทคโนโลยีสารสนเทศมีคุณภาพ 

การดําเนินงานของโครงการ 

 ดําเนินการแลว 

งบประมาณ จาก 

 สพม.มหาสารคาม แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

ผลผลิต ผูจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวนเงิน.60,000....บาท ใชงบประมาณไป...11,190..บาท 
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ผลการดําเนินงาน  บรรลวุัตถุประสงค รอยละ 66.66  

 1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ไดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

บุคลากรดานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร ปการศึกษา 2565 แบบ On-Line วันท่ี 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565        

เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หองประชุมพุทธกันทรวิชัย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

เพ่ือชี้แจงแนวทางการจัดทําขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา ใหกับผูอํานวยการสถานศึกษา เจาหนาท่ีผูดูแล

ระบบ และผูท่ีมีสวนเก่ียวของ มีผูเขารวมการประชุมท้ังสิ้น 69 คน โดยมีหัวขอในการชี้แจงดังนี้  

1.1 การจัดการขอมูลอาคารและสิ่งกอสราง  

1.2 การขอ การตรวจสอบ รับรองรหัส G สําหรับนักเรียนท่ีไมมีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร  

1.3 การจําหนายนักเรียน  

1.4 ระบบบริหารจัดการจัดเก็บขอมูลนักเรียนรายบุคคล  

1.5 การใชงานระบบสํารวจแววความสามารถพิเศษดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  

1.6 การใชงาน School Health Hero 

ภาพกิจกรรมจัดการประชุมเชิงปฏบัิติการพัฒนาบุคลากรดานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร ปการศึกษา 2565 
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2. อบรมและสรางความตระหนักดานความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร (ออนไลน) วันท่ี 14 มิถุนายน พ.ศ. 

2565 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ หองประชุมพุทธกันทรวิชัย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

มหาสารคาม ใหนักเรียน ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษามหาสารคาม เพ่ือเสริมภูมิคุมกัน สรางความรูความเขาใจ และลดความเสี่ยงเนื่องจากขาดความ

ตระหนักรู ในดานความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ วิทยากรโดย ร.ต.อ.ชินกร เนตรภักดี ตําแหนงรองสารวัตรฯ 

กองบังคับการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาญากรรมทางเทคโนโลยี โดยมีหัวขอการอบรมดังนี้ 

 2.1 การสรางความพรอมรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหมทางไซเบอร 

 2.2 การหลอกลวงโดยการปลอมเว็บธนาคาร  

 2.3 PHISHING การใช “เหยื่อลอ” เปนเครื่องมือในการหลอกลวง 

 2.4 ROMANCE SCAM โดยแก็งตางชาติ 

 2.5 การแสรงรักหลอกเงิน ทาง Social Media 

ภาพกิจกรรมการจัดอบรมและสรางความตระหนักดานความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปญหา / อุปสรรค / ความเสี่ยง 

                     - ไมมี   

ขอเสนอแนะ / วิธีการแกไข / แนวทางพัฒนา 

 -ไมมี 
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40. ช่ือโครงการ ตรวจสอบ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานดานการเงิน การบัญชี และพัสดุ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

งบประมาณท ี่ไดรับจ ัดสรร  จาก สพม.มหาสารคาม  จํานวน 50 000, บาท 

วัตถุประสงค 

    1. เพ่ือใหทราบวาการปฏิบัติงานดานการเงิน บัญชีและพัสดุ ของหนวยรับตรวจเปนไปตาม

กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายท่ีกําหนด 

    2. เพ่ือเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานการเงิน บัญชีและพัสดุ ของสถานศึกษาให

มีประสิทธิภาพคุมคากับงบประมาณท่ีใชไป 

    3. เพ่ือติดตามตรวจสอบการใชจายเงิน การดําเนินงาน และการใชทรัพยากรของสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม และสถานศึกษาในสังกัด ไดอยางมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล 

ประหยัดคุมคา โปรงใส และสามารถตรวจสอบได   

    4. เพ่ือใหผูบริหารของหนวยรับตรวจ ทราบปญหาการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา ตลอดจน

ใหขอเสนอแนะหรือแนวทางปรับปรุงแกไข การบริหารงานและการปฏิบัติงานดานตาง ๆ  เพ่ือการตัดสินใจ 

แกไขปญหาตาง ๆ ไดอยางรวดเร็วและทันเหตุการณ 

กิจกรรม 

 หนวยตรวจสอบภายใน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ไดจัดทํา                         

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยในรอบ 12 เดือน มีกิจกรรมท่ีดําเนินการ รวม 5 กิจกรรม 

ดังนี้       1. งานตรวจสอบการปฏิบัติงานดานบัญชี การเงินของโรงเรียนในสังกัด จํานวน 3 แหง 

  2. งานตรวจสอบการปฏิบัติงานดานบัญชี การเงินของโรงเรียนหนวยเบิก จํานวน 2 แหง  

3. งานตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจางของโรงเรียนในสังกัด จํานวน 5 แหง 

4. งานตรวจสอบเงินรายไดสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด จํานวน 3 แหง 

5. งานตรวจสอบหลักฐานการจายของโรงเรียนในสังกัด จํานวน 5 แหง 

ผลการดําเนินงาน 

กิจกรรมท่ีกําหนดตามแผนการตรวจสอบภายในประจําป และมีการดําเนินการในรอบ 12 เดือน                  

(1 เมษายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565) สรุปไดดังนี้ 

1. งานตรวจสอบการปฏิบัติงานดานบัญชี การเงินของโรงเรียนในสังกัด รวม 3 แหง ประกอบ

ไปดวย โรงเรียนสารคามพิทยาคม โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ  และโรงเรียนมิตรภาพ ผลการตรวจสอบสรุป

ได ดังนี้ 
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    1. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีการกําหนดประเด็นในการพิจารณา

ประเมินผลการปฏิบัติงานดานการเงิน บัญชี จํานวน 10 ประเด็น โดยกําหนดคาคะแนนในแตละประเด็น                

เพ่ือใชในการพิจารณาจัดกลุมผลการปฏิบัติงานดานการเงิน การบัญชีของโรงเรียน ดังนี้ 

ประเด็นการตรวจสอบ คาคะแนน 

1. การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 5 

2. การควบคุมเงินคงเหลือ 20 

3. การเก็บรักษาเงิน 5 

4. การควบคุมการรับเงิน 10 

5. การควบคุมการจายเงิน 20 

6. การจัดทําบัญชี 20 

7. การจัดทํารายงานการเงิน 5 

8. การตรวจสอบรับ – จายประจําวัน 5 

9. การควบคุมเงินยืม 5 

10. การควบคุมใบเสร็จรับเงิน 5 

รวม 100 

   การจัดลําดับผลการปฏิบัติงาน  

คาคะแนนท่ีประเมินได       ระดับผลการปฏิบัติงาน 

85 – 100 4 ดีมาก 

70 – 84.99 3 ด ี

60 – 69.99 2 พอใช 

ต่ํากวา 60 1 ปรับปรุง 

   2 .  จากการตรวจสอบการปฏิบัติ งานด านการเ งิน บัญชีของโรงเรียนในสั ง กัด                        

จํานวน 3 แหง พบขอสังเกตในการปฏิบัติงานในแตละประเด็น สรุปไดดังนี้ 

        (1) แผนปฏิบัติการประจําป 

             (1.1) การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป  

พบวา โรงเรียนทุกแหง มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป ซ่ึงมีความสอดคลองกับภารกิจของ

สถานศึกษา และจุดเนนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รวมท้ัง  แผนปฏิบัติการประจําป
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ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สวนการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปครอบคลุม

แหลงเงินทุกประเภทท่ีอยูในความรับผิดชอบของโรงเรียน มีโรงเรียนเปนบางแหงเทานั้น ท่ีมีการจัดทําไดครอบคลุม

แหลงของเงินทุกประเภท แตยังกําหนดไมชัดเจน  

             (1.2) การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําป 

พบวา โรงเรียนทุกแหง มีการใชจายเงินแตละโครงการ/กิจกรรมเปนไปตามแผนท่ีกําหนด กรณีมีความ

จําเปนไมสามารถดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการประจําปได มีการรายงานปญหา/

อุปสรรคการดําเนินงานใหผูอํานวยการสถานศึกษาทราบ  

             (1.3) การติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน  

 พบวา โรงเรียนสวนใหญ มีการติดตามเรงรัดการใชจายเงินใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการประจําป แตมี

บางโรงเรียนท่ียังไมไดมีการติดตามเรงรัดใหดําเนินการแบบเปนลายลักษณอักษร และมีโรงเรียนบางแหงท่ีมี

การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานครบถวนทุกโครงการ/กิจกรรม ตามท่ีกําหนดในแผนปฏิบัติการประจําป

เสนอใหผูอํานวยการสถานศึกษาทราบ  

        (2) การควบคุมเงินคงเหลือ (กรณีปฏิบัติตามระบบควบคุมหนวยงานยอย พ.ศ. 

2515) พบวา โรงเรียนสวนใหญมีการจัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวันยังไมครบถวนถูกตอง และไมเปน

ปจจุบัน โรงเรียนสวนใหญมียอดเงินคงเหลือตามรายงานเงินคงเหลือประจําวัน ณ วันตรวจตัดยอด ถูกตองตรง

กับยอดคงเหลือยกไปในสมุดเงินสด และยอดเงินสดคงเหลือมีอยูจริงครบถวน และตรงกับรายงานเงินคงเหลือ

ประจําวัน และพบวามีโรงเรียนบางแหงท่ีมียอดเงินฝากธนาคารคงเหลือตามสมุดคูฝากธนาคาร (ประเภทออม

ทรัพย/ประจํา) และทะเบียนเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันทุกบัญชีตรงกับรายงานเงินคงเหลือ

ประจําวัน สวนใหญพบวายอดคงเหลือในทะเบียนคุมเงินฝากประเภทกระแสรายวันยังไมถูกตองตรงกับ

รายงานเงินคงเหลือประจําวัน และโรงเรียนสวนใหญยอดเงินฝากสวนราชการผูเบิกตามสมุดคูฝาก (สวน

ราชการผูเบิก) ตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจําวัน แตไมตรงกับยอดท่ีฝากไวกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

        (3) การเก็บรักษาเงิน 

 พบวา โรงเรียนทุกแหง มีการจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน แตคณะกรรมการเก็บ

รักษาเงินยังไมไดปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีระเบียบกําหนด เปนเพียงการออกคําสั่งแตงตั้งเปน       ลายลักษณอักษร

เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบเทานั้น แตในทางปฏิบัติไมไดปฏิบัติจริง มีการเก็บรักษาเงินสดแตละประเภทเปนไป

ตามวงเงินอํานาจการเก็บรักษาท่ีกระทรวงการคลังอนุมัติและระเบียบท่ีเก่ียวของ แตมีโรงเรียนขนาดใหญ

พิเศษบางแหง ท่ีการเก็บรักษาเงินรายไดสถานศึกษาเกินอํานาจการเก็บรักษาตามท่ีกระทรวงการคลังอนุมัติ 

และมีโรงเรียนสวนนอย ท่ีนําสงเงินรายไดแผนดิน อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง กรณีวันใดมีเงินรายไดแผนดินเก็บ
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รักษาเกินกวา 10,000 บาท มีการนําเงินสงคลังอยางชาไมเกิน 7 วันทําการ สําหรับการนําสงเงินภาษีหัก ณ ท่ี

จาย ใหสรรพากร โรงเรียนสวนใหญมีการนําสงสรรพากรในทองท่ีภายใน 7 วัน นับแต  วันสิ้นเดือนของเดือนท่ี

จายเงิน  

        (4) การควบคุมการรับเงิน 

พบวา โรงเรียนสวนใหญ มีการมอบหมายผูทําหนาท่ีรับ – จายเงิน โดยการจัดทําคําสั่งหรือบันทึก

มอบหมายผูทําหนาท่ีรับ – จายเงินเปนลายลักษณอักษรชัดเจน และผูทําหนาท่ีรับ – จายเงิน เปนผูท่ีไดรับ

มอบหมายตามคําสั่งหรือบันทึกมอบหมายของผูอํานวยการสถานศึกษา แตก็ยังมีโรงเรียนบางแหงท่ีผูทําหนาท่ี

รับ – จายเงิน ไมใชผูท่ีไดรับมอบหมายตามคําสั่งของผูอํานวยการสถานศึกษา แตเปนเจาหนาท่ีการเงินของ

โรงเรียน ท่ีในคําสั่งแตงตั้งใหปฏิบัติหนาท่ีไมไดระบุหนาท่ีใหชัดเจน โรงเรียนสวนใหญมีการรับเงิน                

รายไดสถานศึกษา เงินบริจาค คาเชาสถานท่ี เงินบํารุงการศึกษา และเงินอุดหนุน โดยมีการออกใบเสร็จรับเงิน                    

ตามแบบของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหแกผูชําระเงินทุกครั้ ง ท่ี มีการรับเงิน                              

และนําเงินเขาระบบบัญชีโรงเรียนครบถวนทุกรายการ และใบเสร็จรับเงินมีการระบุขอมูลรายละเอียดท่ีเปน

สาระสําคัญครบถวน สมบูรณ รวมท้ังยอดเงินรวมในใบเสร็จรับเงินทุกฉบับท่ีมีการรับเงินตรงกับยอดเงิน                                

ท่ีสรุปไวดานหลังสําเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดทายของแตละวัน  

        (5) การควบคุมการจายเงิน 

พบวา การจายเงินแตละประเภทยังไมตรงตามวัตถุประสงค และระเบียบหรือ              แนวทางการ

ดําเนินงานท่ีกําหนด สวนใหญมีการจายเงินไมตรงประเภท ไดแก มีการจายเงินอุดหนุนรายหัว แตจายจากเงิน

รายไดสถานศึกษา หรือเปนคาใชจายท่ีจายจากเงินรายไดสถานศึกษา แตจายออกจากบัญชีเงินอุดหนุนรายหัว 

เปนตน สาเหตุเนื่องจากมีการตรวจสอบและการควบคุมยังไมเพียงพอ แตการจายเงินทุกรายการมีการไดรับ

อนุมัติจากผูอํานวยการสถานศึกษาและยอดเงินท่ีจายตรงกับท่ีไดรับอนุมัติ ในสวนของหลักฐานการจาย พบวา 

มีโรงเรียนเพียงบางแหง ท่ีมีหลักฐานการจายเงินครบถวนทุกรายการท่ีมีการจายเงิน โรงเรียนท่ีมีหลักฐานการ

จายเงินท่ียังไมถูกตองครบถวนทุกรายการท่ีมีการจายเงิน หรือมีการจายเงินท่ีไมเปนไปตามระเบียบของทาง

ราชการ ไดแจงใหมีการดําเนินการเรียกเงินคืนแลว นอกจากนี้ใบสําคัญคูจายท่ีเปนใบเสร็จรับเงินจากเจาหนี้ มี

รายการครบถวนตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนด ทุกโรงเรียน และโรงเรียนสวนใหญผูจายเงิน ไมมีการลง

ลายมือชื่อรับรองการจาย พรอมท้ังชื่อตัวบรรจง และวัน เดือน ป ท่ีจายเงินกํากับไวท่ีหลักฐานการจาย             

ทุกรายการ หรือมีแตไมครบถวนทุกรายการ  
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        (6) การจัดทําบัญชี  

พบวา มีโรงเรียนเพียงบางแหงท่ีมีการบันทึกการรับ – จายเงินในสมุดเงินสด ครบถวน 

ถูกตองตรงกับหลักฐานครบถวนทุกรายการ สวนโรงเรียนท่ีการบันทึกรายการรับ – จายเงินในสมุดเงินสด ไม

ครบถวนถูกตองตรงกับหลักฐาน เกิดจากการบันทึกบัญชีไมสัมพันธกันกับเงินท่ีมีแตละประเภททําใหจํานวน

เงินในสมุดเงินสด ไมตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจําวัน ในสวนของการจัดทําทะเบียนคุมเงินนอก

งบประมาณ พบวา โรงเรียนทุกแหง มีการจัดทําทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณแตจัดทําไมครบถวนเปน

ปจจุบัน และบันทึกรายการรับ – จายไมถูกตองตรงกับหลักฐานทุกรายการ และบางแหงไมไดจัดทําเปนรูปเลม 

สําหรับ การจัดทําทะเบียนตางๆ ไดแก ทะเบียนคุมเงินรายไดแผนดิน ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก เพ่ือบันทึก

รายละเอียดการขอเบิกเงินงบประมาณ ทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน  การจัดทําทะเบียนเงินฝากธนาคาร

ประเภทกระแสรายวัน พบวา มีเพียงบางโรงเรียนท่ีมีการจัดทําทะเบียนคุมเงินตางๆ ท่ีครบถวน เปนปจจุบัน 

และบันทึกรายการรับ – จาย ถูกตองตรงกับหลักฐานทุกรายการ และการควบคุมเงินท่ีฝากสวนราชการผูเบิก 

พบวา โรงเรียนสวนใหญ มีการจัดทําสมุดคูฝากสวนราชการผูเบิก และบันทึกรายการถูกตอง ครบถวน ตรงกับ

หลักฐาน (ใบนําฝาก–เบิกถอน) 

        (7) การจัดทํารายงานการเงิน 

 พบวา มีโรงเรียนเพียงบางแหงท่ีมีการจัดทํารายงานประเภทเงินคงเหลือ และรายงานเงินคงเหลือ

ประจําวัน ณ วันสิ้นเดือน ไดถูกตองตรงกัน และมีการจัดทํางบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ประเภทกระแส

รายวันทุกบัญชีเปนประจําทุกเดือน โดยยอดเงินคงเหลือตามใบแจงยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement) 

ถูกตองตรงกับยอดคงเหลือ ตามทะเบียนเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน หรือกรณีไมตรงกันสามารถ

ระบุรายละเอียดความแตกตางได สวนโรงเรียนท่ีไมไดจัดทํางบเทียบยอดเงินฝากธนาคารประเภทกระแส

รายวัน เนื่องจากเปดใชเปนบัญชีคูกับบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพยและไมมียอดคงเหลือ และไมไดนําบัญชี

เงินฝากกระแสรายวันท่ีไมมีการเคลื่อนไหวมานานหลายป เขามาบันทึกรับรูไวในระบบบัญชีของโรงเรียน 

สําหรับการจัดสงรายงานประเภทเงินคงเหลือ และรายงานเงินคงเหลือประจําวัน ณ วันสิ้นเดือน พบวา 

โรงเรียนสวนใหญมีการจัดสงใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ภายในวันท่ี 15 ของเดือนถัดไป และมีโรงเรียน

เพียงแหงเดียวท่ีมีการจัดทํารายงานการรับ – จายเงินรายไดสถานศึกษา ตามแบบท่ีสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด และเสนอใหคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาทราบ ภายใน 30 วันนับแตวันสิ้นปงบประมาณ  
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        (8) การตรวจสอบรับ – จายประจําวัน 

พบวา โรงเรียนทุกแหง มีการแตงตั้งหรือมอบหมายผูทําหนาท่ีตรวจสอบรับ – จายประจําวัน เพ่ือใหมี

ระบบการควบคุมภายในท่ีดี แตมีโรงเรียนเพียงบางแหง ท่ีผูไดรับการแตงตั้งหรือมอบหมายใหทําหนาท่ี

ตรวจสอบรับ – จายประจําวัน ไดปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมาย  

        (9) การควบคุมเงินยืม 

             พบวา โรงเรียนทุกแหง มีการจัดทําสัญญายืมเงินตามแบบท่ีกระทรวงการคลังกําหนด แตมีสาระสําคัญ

ในสัญญายืมไมครบถวน ไมไดระบุวันครบกําหนดการสงใชเงินยืมไวในสัญญายืม โรงเรียนสวนใหญมีการจัดทํา

ประมาณการคาใชจายประกอบสัญญาการยืมเงิน แตไมครบถวนทุกสัญญา นอกจากนี้พบวาสวนใหญไมมีการให

ลูกหนี้ยืมเงินครั้งใหมโดยท่ียังมิไดสงใชคืนเงินยืมรายเดิมใหเสร็จสิ้นไปกอน และไมไดระบุวันครบกําหนดการสง

ใชคืนเงินยืมไวในสัญญายืมและไมไดควบคุมในทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน จึงทําใหไมทราบวารายใดสงใช

แลวบาง สําหรับการสงใชคืนเงินยืม พบวา โรงเรียนทุกแหง ไมมีการติดตามเรงรัดการสงใชคืนเงินยืมภายใน

ระยะเวลาตามท่ีระเบียบกําหนด ทําใหมีลูกหนี้คงคางนานเกินระยะเวลาตามท่ีระเบียบกําหนด 

        (10) การควบคุมใบเสร็จรับเงิน 

     พบวา มีโรงเรียนเพียงบางแหง ท่ีมีการจัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน โดยบันทึกรายการถูกตอง 

ครบถวน เปนปจจุบัน การแกไขขอมูลในใบเสร็จรับเงิน และการยกเลิกใบเสร็จรับเงิน พบวา โรงเรียนทุกแหง 

กรณีท่ีลงรายการในใบเสร็จรับเงินผิดพลาด โรงเรียนใชวิธีการขีดฆาจํานวนเงิน  และเขียนใหมท้ังจํานวน โดย

ผูรับเงินลงลายมือชื่อกํากับครบถวนทุกรายการ และกรณียกเลิกใบเสร็จรับเงิน  มีการแนบใบเสร็จรับเงินฉบับ

เดิมติดไวกับสําเนาในเลม ไมมีการใชใบเสร็จรับเงินขามปงบประมาณ ใบเสร็จรับเงินของปงบประมาณกอนท่ี

ใชไมหมดเลม มีการประทับตราเลิกใช ปรุ หรือเจาะรูใบเสร็จรับเงินฉบับท่ีเหลือติดอยูกับเลมไมใหนํามาใชรับ

เงินไดอีก และ โรงเรียนสวนใหญ ท่ีสิ้นปงบประมาณมีการรายงานการใชใบเสร็จรับเงินใหผูอํานวยการโรงเรียน

ทราบ ไมเกินวันท่ี 15 ตุลาคม ของปงบประมาณถัดไป  

       3. ผลการประเมินการปฏิบัติงานดานการเงิน การบัญชีของสถานศึกษาในสังกัด                    

จํานวน 3 แหง สรุปไดดังนี ้

           โรงเรียนท่ีมีผลการปฏิบัติงานอยูในระดับดี  ไดคาคะแนน 70 – 84.99 คะแนน 

จํานวน 1 แหง และโรงเรียนท่ีมีผลการปฏิบัติงานอยูในระดับปรับปรุง ไดคาคะแนนต่ํากวา 60 คะแนน จํานวน 

2 แหง  



137 
 

 จากผลการประเมินการปฏิบัติงานการเงิน การบัญชีของโรงเรียนในสังกัด พบวา 

โรงเรียนทุกแหง มีผลการปฏิบัติงานดานการเงิน การบัญชีในบางระบบงานยังไมรัดกุมเพียงพอ โดยพบ

ประเด็นขอสังเกตเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้ 

 1) การควบคุมเงินยืม มีการควบคุมเงินยืมไมถูกตอง และไมรัดกุมเพียงพอ การสงใช

คืนเงินยืมไมเปนไปตามระยะเวลาตามท่ีระเบียบกําหนด  

 2) การจัดทําบัญชีหรือทะเบียนคุมยังไมถูกตอง ไมครบถวน ไมเปนปจจุบัน และ 

ไมไดจัดทําทะเบียนคุมเงินแยกประเภทแตละรายการใหครบถวน 

 3) การควบคุมการจายเงินยังไมถูกตองเปนไปตามท่ีระเบียบกําหนด  

 4) การควบคุมเงินไมถูกตอง ไมครบถวนเปนไปตามท่ีระเบียบกําหนด  

 5) การจัดทํารายงานการเงินไมถูกตอง ไมครบถวน และ ไมไดจัดสงรายงานให

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 6) การเก็บรักษาเงิน ณ ท่ีทําการ เกินอํานาจการเก็บรักษา และยังไมเปนไปตามท่ี

ระเบียบกําหนด  

 7) การตรวจสอบรับ – จายประจําวัน มีการแตงตั้งผูทําหนาท่ีตรวจสอบรับ – จาย

ประจําวัน แตผูไดรับการแตงตั้งไมไดปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 8) การควบคุมใบเสร็จรับเงินไมถูกตอง ไมครบถวนตามท่ีระเบียบกําหนด 

 9) การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปยังไมครอบคลุมแหลงของเงินทุกประเภท ไมมี

การติดตามเรงรัดการดําเนินงานโครงการอยางนอยทุกภาคเรียน และการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานยังไม

ครบถวนทุกโครงการ/กิจกรรมตามแนวทางท่ีกําหนด  

 10) การควบคุมการรับเงิน ไมถูกตอง ไมครบถวนตามท่ีระเบียบกําหนด พบวา มี

คําสั่งมอบหมายผูทําหนาท่ีรับ-จายเงินยังไมชัดเจน และ ผูทําหนาท่ีรับ-จายเงิน ไมไดเปนผูท่ีไดรับมอบหมาย

ตามคําสั่งของผูอํานวยการสถานศึกษา 

2. งานตรวจสอบการปฏิบัติงานดานบัญชี การเงินของโรงเรียนหนวยเบิกในสังกัด                   

รวม  2 แหง  ไดแก โรงเรียนผดุงนารี และโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 

    ผลการดําเนินการ ผลการตรวจสอบสรุปได ดังนี้ 

    1.1 การควบคุมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS พบวา โรงเรียนท้ัง 2 แหง มีการจัดทํา

คําสั่งมอบหมายงาน มีการกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของแตละบุคคลชัดเจน และมีการจัดใหมีการ

ตรวจสอบรับ – จายประจําวันตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การ

จายเงิน  การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2562 ขอ 43 และขอ 83 
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    1.2 การควบคุมเงินสด พบวา มีโรงเรียนบางแหง มีการจัดทําสมุดเงินสด และมีการเรียก

รายงานเงินสดคงเหลือประจําวันในระบบ GFMIS ตรวจสอบกับรายงานเงินคงเหลือประจําวัน (Manual)                              

เปนประจําทุกวัน รวมถึงการเก็บรักษาเงินสดในมือไมเกินอํานาจการเก็บรักษา  

     1.3 การควบคุมเงินฝากธนาคาร พบวา มีโรงเรียนบางแหง มีการจัดทํางบกระทบยอดเงิน

ฝากธนาคารทุกบัญชีเปนประจําทุกเดือน  

                     1.4 การควบคุมเงินฝากคลัง พบวา มีโรงเรียนบางแหง มียอดเงินฝากคลังคงเหลือ

ตามงบทดลองในระบบ GFMIS ตรงกับทะเบียนคุมยอยเงินฝากคลัง (Manual)   

     1.5 การควบคุมการเบิกจายเงินงบประมาณ พบวา มีโรงเรียนบางแหง มีการจัดทํา

ทะเบียนคุมเงินประจํางวด ครบถวน สามารถตรวจสอบยอดเงินงบประมาณคงเหลือกับรายงานในระบบ 

GFMIS วาถูกตองตรงกันหรือไม รวมถึงบันทึกรายการในทะเบียนคุมการเบิกจายเงินครบถวนทุกรายการ  

     1.6 การควบคุมการเบิกจายเงินอุดหนุน พบขอสังเกตดังนี้ 

                             1.6.1 เงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตอนุบาลจนจบการศึกษา                      

ข้ันพ้ืนฐาน พบวา โรงเรียนทุกแหง มีการวางเบิกเงินอุดหนุนจากระบบ GFMIS และควบคุมโดยจัดทําสมุดคุม

การจายเงินตามปงบประมาณ นําเขาในระบบบัญชีของโรงเรียน มีการบันทึกรับรูรายการรับ – จายเงินใน

ระบบ GFMIS  

       1.6.2 เงินอุดหนุนปจจัยพ้ืนฐาน พบวา โรงเรียนทุกแหง มีการบันทึกรับรูรายการรับ 

– จายเงินในระบบ GFMIS รวมไวกับเงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตอนุบาลจนจบการศึกษา                      

ข้ันพ้ืนฐาน  

     1.7 การควบคุมการเบิกจายเงินนอกงบประมาณ พบวา มีการบันทึกรับรูรายการ                           

รับ – จายเงินในระบบ GFMIS และมีการนําเงินรายไดสถานศึกษาฝากธนาคารพาณิชยและเกินอํานาจการเก็บ

รักษาท่ีไดรับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง 

     1.8 การควบคุมลูกหนี้เงินยืม พบวา มีโรงเรียนบางแหง มีการกํากับ เรงรัด ติดตามการสง

ใชคืนเงินยืมภายในระยะเวลาตามท่ีระเบียบกําหนด สงผลใหไมมีลูกหนี้เงินยืมคางนานเกินกําหนด มีการบันทึก

รับรูรายการลูกหนี้ เ งินยืมนอกงบประมาณในระบบ GFMIS และยอดคงเหลือบัญชีลูกหนี้ เ งินยืมนอก

งบประมาณ-เงินฝากธนาคารพาณิชย ตามงบทดลองในระบบ GFMIS ตรงกับยอดลูกหนี้เงินยืมคงคางตาม

สัญญายืมเงิน                   
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                         1.9 รายงานการเงิน พบวา มีโรงเรียนบางแหง ท่ีมีการจัดสงรายงานงบทดลองจากระบบ 

GFMIS ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินสวนภูมิภาค ภายในวันท่ี 15 ของเดือนถัดไปเปนประจําทุกเดือน                            

และมีการจัดทํางบกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชีเปนประจําทุกเดือน แตยังไมมีการจัดทํารายงานการรับ 

– จายเงินรายไดสถานศึกษาเสนอใหคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาทราบภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ  

3. การตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจางของโรงเรียนในสังกัด จํานวน 5 แหง   

    ผลการดําเนินการ ไดดําเนินการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจางตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือ

จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ของโรงเรียนในสังกัด จํานวน 5 แหง ประกอบไปดวย โรงเรียนสารคามพิทยา

คม โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ  โรงเรียนผดุงนารี และโรงเรียนมิตรภาพ ผลการ

ตรวจสอบสรุปได ดังนี้  

   1. การจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีเฉพาะเจาะจง  พบวา โรงเรียนทุกแหง มีการดําเนินการจัดซ้ือ

จัดจางเปนไปตามท่ีระเบียบกําหนด แตก็ยังมีประเด็นท่ีการดําเนินการยังไมถูกตองในบางสวน กลาวคือ 

โรงเรียนบางแหงไมมีการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางผานระบบอิเล็กทรอนิกส (e – GP) ในบางรายการ, ไมมีการ

หักภาษี ณ ท่ีจาย บางรายการ, การจัดซ้ือจัดจาง เอกสารใบสั่งซ้ือสั่งจางบางรายการไมลงลายมือชื่อผูขาย/

ผูรับจาง, ใบสั่งซ้ือสั่งจางบางรายการไมมีลายมือชื่อของคณะกรรมการตางๆ , ไมติดอากรแสตมปในใบสั่งจาง 

บางรายการ, ดําเนินการเบิกจายคาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน คาวิทยากร และคาลงทะเบียน 

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ มีการยืม

เงินออกมาดําเนินการจัดซ้ือ/จัดจาง  สําหรับหลักฐานประกอบการเบิกจายเงินถูกตองตามท่ีระเบียบกําหนด 

กลาวคือ มีหลักฐานการสงมอบพัสดุ/งานจางจากผูขาย/ผูรับจาง มีหลักฐานการตรวจรับพัสดุ/งานจางของ

คณะกรรมการตรวจรับ มีหลักฐานบันทึกขออนุมัติจายเงินใหแกผูขายผูรับจาง                 

   2. การจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e – bidding)     

      พบวา ณ วันสุมตรวจไมพบรายการจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส                   

(e – bidding) ของโรงเรียน ท้ัง 5 แหง                            

  4. การตรวจสอบเงินรายไดสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด รวม 3 แหง  

         ผลการดําเนินการ ไดดําเนินการตรวจสอบการตรวจสอบเงินรายไดสถานศึกษาของ

โรงเรียนในสังกัด จํานวน 3 แหง ประกอบไปดวย โรงเรียนสารคามพิทยาคม โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร และ

โรงเรียนผดุงนารี  ผลการตรวจสอบสรุปได ดังนี้  



140 
 

      1. การควบควบคุม และการใชจายเงินรายไดสถานศึกษา พบวา โรงเรียนสวนใหญมีการคุม

เงินรายไดสถานศึกษายังรัดกุมไมเพียงพอ กลาวคือ มีการรับเงินรายไดสถานศึกษา โดยการออกใบเสร็จรับเงิน 

แต ยังไมสามารถควบคุมเงินรายไดสถานศึกษาแตละประเภทไดครบถวน มีโรงเรียนบางแหงท่ีการใชจายเงิน

รายไดสถานศึกษา บางรายการไมเปนไปตามหลักเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษากําหนด ไมเปนไป                

ตามระเบียบ และวัตถุประสงคของเงินท่ีรับ เชน มีการจายเปนคาประกันภัยรถยนต ภาคสมัครใจประกันชั้น 1 

เปนตน 

      2. หลักฐานการเบิกจายเงินรายไดสถานศึกษา พบวา โรงเรียนสวนใหญมีหลักฐาน

ประกอบการเบิกจายเงินรายไดสถานศึกษาครบถวน การเบิกจายเงินไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจทุกรายการ 

และเปนไปตามอํานาจการอนุมัติการจายเงินตามหลักเกณฑท่ีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

กําหนด  

      3. การจัดทํารายงานการรับ – จายเงินรายไดสถานศึกษา พบวา โรงเรียนสวนใหญ ยังไมมี

การจัดทํารายงานการรับ – จายเงินรายไดสถานศึกษาใหคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ทราบภายใน 30 วัน นับแตวันสิ้นปงบประมาณ 

  5. การตรวจสอบหลักฐานการจายเงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัด

การศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนในสังกัด รวม 5 แหง 

         ผลการดําเนินการ ไดดําเนินการตรวจสอบการใชจายเงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุน

คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนในสังกัด จํานวน 5 

แหง ประกอบไปดวย โรงเรียนสารคามพิทยาคม โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ  

โรงเรียนผดุงนารี และโรงเรียนมิตรภาพ  ผลการตรวจสอบสรุปได ดังนี้ 

               1. เงินอุดหนุนรายหัว 

  พบวา มีโรงเรียนเพียงบางแหง ท่ีมีการบันทึกควบคุมการรับ – จายเงินในทะเบียนคุมเงินนอก

งบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุนรายหัว ครบถวนถูกตองตรงตามหลักฐาน และมีการใชจายเงินเปนไปตาม

แนวทางท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด และเปนไปตามโครงการ/กิจกรรมท่ีกําหนดไว

ในแผนปฏิบัติการประจําป และมีหลักฐานประกอบการเบิกจายเงินครบถวน ถูกตองตามระเบียบท่ีเก่ียวของ 

และหลักฐานประกอบการเบิกจายเงินไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจครบถวนทุกรายการ  

      2. คาหนังสือเรียน 

  พบวา โรงเรียนสวนใหญมีการบันทึกควบคุมการรับ – จายเงินในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ 

ประเภทเงินคาหนังสือเรียน ครบถวนถูกตองตรงตามหลักฐาน มีการคัดเลือกหนังสือเปนไปตามแนวทางท่ี
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด โดยกรณีมีเงินเหลือจากการจัดซ้ือหนังสือเรียนสาระการ

เรียนรูพ้ืนฐานใหนักเรียนครบทุกคนแลว สถานศึกษาซ้ือหนังสือหรือเอกสารประกอบการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

โดยผานความเห็นชอบรวมกันของคณะกรรมการภาคี 4 ฝาย และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

และดําเนินการจัดซ้ือหนังสือเรียนถูกตองตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 

2560 และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ

กฎกระทรวงท่ีเก่ียวของ และมีหลักฐานประกอบการเบิกจายเงินครบถวน ถูกตอง รวมถึงหลักฐานประกอบการ

เบิกจายเงินไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจครบถวนทุกรายการ  

           3. คาอุปกรณการเรียน 

  พบวา โรงเรียนสวนใหญ ยังไมมีการบันทึกควบคุมการรับ – จายเงินในทะเบียนคุมเงินนอก

งบประมาณแยกตามประเภทของเงินท่ีไดรับ มีการจายเงินเปนไปตามแนวทางท่ีสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด โดยมีการมอบหมายผูทําหนาท่ีจายเงินอยางนอย 2 คน โดยมีครูประจําชั้นรวม

เปนผูจายเงินใหกับนักเรียนหรือผูปกครอง และมีการติดตามใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการจัดหาอุปกรณการ

เรียนจากนักเรียนหรือผูปกครอง แตไดรับหลักฐานไมครบถวนทุกราย 

     4. คาเครื่องแบบนักเรียน 

  พบวา โรงเรียนสวนใหญ ยังไมมีการบันทึกควบคุมการรับ – จายเงินในทะเบียนคุมเงินนอก

งบประมาณแยกตามประเภทของเงินท่ีไดรับ มีการจายเงินเปนไปตามแนวทางท่ีสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด โดยมีการมอบหมายผูทําหนาท่ีจายเงินอยางนอย 2 คน โดยมีครูประจําชั้นรวม

เปนผูจายเงินใหกับนักเรียนหรือผูปกครอง และมีการติดตามใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการจัดหาอุปกรณการ

เรียนจากนักเรียนหรือผูปกครอง แตไดรับหลักฐานไมครบถวนทุกราย 

     5. คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 พบวา โรงเรียนสวนใหญไมมีการบันทึกควบคุมการรับ – จายเงินในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ

แยกตามประเภทของเงินท่ีไดรับ หรือมีการบันทึกควบคุมแตไมครบถวนถูกตอง ตรงตามหลักฐาน มีการใช

จายเงินเปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด และเปนไป

ตามโครงการ/กิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําป โดยกิจกรรมท่ีกําหนดครอบคลุมท้ัง 5 กิจกรรม 

ตามแนวทางสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด หรือกําหนดกิจกรรมไมครอบคลุมท้ัง 5 

กิจกรรม เนื่องจากสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สงผลใหไมสามารถ

ดําเนินกิจกรรมทัศนศึกษาได แตมีโรงเรียนบางแหง ท่ีการใชจายเงินยังไมเปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางท่ี

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด โดยไดนําเงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนไปจายเปน
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เงินรางวัลในการประกวดแขงขันใหกับนักเรียน และโรงเรียนสวนใหญมีหลักฐานประกอบการเบิกจายเงิน

ครบถวน ถูกตองตามระเบียบท่ีเก่ียวของ และหลักฐานประกอบการเบิกจายเงินไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจ

ครบถวนทุกรายการ 

   6. เงินอุดหนุนปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน 

   พบวา โรงเรียนทุกแหง มีการบันทึกควบคุมการรับ – จายเงินในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ 

ประเภทเงินอุดหนุนปจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน ครบถวนถูกตองตรงตามหลักฐาน มีการดําเนินการจายเปน

เงินสดใหแกนักเรียนยากจนโดยตรงตามรายชื่อท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แตมีโรงเรียนบางแหงท่ีจายเงินใหกับนักเรียนโดยโอนเงินผานแอปพลิเคชั่นของครูท่ี

ปรึกษาเขาบัญชีใหกับนักเรียน/ผูปกครอง แทนการจายเปนเงินสด และโรงเรียนสวนใหญมีหลักฐาน

ประกอบการเบิกจายเงินครบถวน ถูกตองทุกราย และเปนไปตามหลักเกณฑ ท่ีสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด  

 ภาพกิจกรรม      โรงเรียนสารคามพิทยาคม อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

วันท่ี  20 – 22  เมษายน  2565 
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โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร  อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 

วันท่ี 21 – 23 มิถุนายน 2565 
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โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 

วันท่ี 5 – 6 กรกฎาคม 2565 
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โรงเรียนผดุงนารี อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

วันท่ี 19 – 21 กรกฎาคม 2565 
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41.ช่ือโครงการ อบรมกฎหมายมหาชนในการปฏิบัติราชการเพ่ือนําไปสูการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

ชื่อผูดําเนินการโครงการ นายปาลีวัชรร คะสุวรรณวงศ  

วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือใหผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับกฎหมายปกครอง และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการ

ปฏิบัติราชการ การดําเนินการทางวินัยขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 2. เพ่ือใหผูเขาอบรมสามารถปฏิบัติงานในหนาท่ีตามหลักกฎหมายปกครองและการดําเนินการทาง

วินัยไดอยางถูกตอง 

 3. เพ่ือสรางความเขมแข็งตามกฎหมายมหาชนในการบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดี 

 4. เพ่ือขจัดปญหาความขัดแยงในการปฏิบัติหนาท่ีทางปกครอง อันจะนําไปสูการฟองรองคดีปกครอง 

กิจกรรม 

 1. วันท่ี 29 สิงหาคม 2565 อบรมออนไลน (zoom) เรื่อง หลักกฎหมายปกครองในการปฏิบัติราชการ 

 2. วันท่ี 30 สิงหาคม 2565 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดําเนินการทางวินัยสําหรับผูทําหนาท่ี

กรรมการสอบสวน 

เปาหมายเชิงปริมาณ  

ผลการปฏิบัติของผูเขาอบรม รอยละ 80 ผานเกณฑท่ีกําหนด สามารถนําไปปฏิบัติจริงได 

เปาหมายเชิงคุณภาพ  

1.ผูเขาอบรมสามารถพิจารณาดําเนินการทางวินัยไดตามกระบวนการและข้ันตอนตามกฎหมาย 

          2.ปญหาขอพิพาทและการฟองคดีปกครองลดลง 

การดําเนินงานของโครงการ 

-ดําเนินการแลว 

งบประมาณ จาก  สพม.มหาสารคาม แผนงาน...................ผลผลิต..........จํานวนเงิน..30,000..บาท 

 ใชงบประมาณไป…25,600….บาท 

ผลการดําเนินงาน  บรรลวุัตถุประสงค รอยละ............100....................   

ปญหา / อุปสรรค / ความเส่ียง 

 1. ความพรอมของระบบออนไลนท่ีรองรับผูเขาอบรมไดจํานวนจํากัด  

 2. สถานะการณโควิดเปนอุปสรรคในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 

ขอเสนอแนะ / วิธีการแกไข / แนวทางพัฒนา 

 1. พัฒนาระบบออนไลน (zoom) ท่ีรองรับผูเขาอบรมไดจํานวนมาก 
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42.ช่ือโครงการ สรรหาผูบริหารสถานศึกษา ครู พนักงานราชการและลูกจางช่ัวคราวในสังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามและจัดทําขอมูลสารสนเทศบริหารงานบุคคล (HRMS) 

ชื่อผูดําเนินการโครงการ 1.นางกุสุมา โอษะคลัง 2.นายบุญเติม ปญญาสิทธิ์ 3.นางอารีรัตน ชนะเกตุ 4.นางสาว

อัญชลี วงศแสน 5.นายกฤษณเทพ สําเริง 

วัตถุประสงค   

 1. เพ่ือใหการดําเนินงานดานบริหารงานบุคคล ถูกตอง รวดเร็ว เปนไปตามหลักธรรมาภิบาลสนอง

ความตองการของหนวยงาน และโรงเรียน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สามารถบริหารจัดการกําลังคนได

อยางมีประสิทธิภาพ 

 2. เพ่ือสรรหาผูบริหารสถานศึกษา ครู พนักงานราชการ และลูกจางชั่วคราวในสถานศึกษาและ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีมีความรู  ความสามารถ และตรงตามความตองการของโรงเรียนและสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 3. เพ่ือเปนการเสริมสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหนาท่ีและเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียน

การสอนในสถานศึกษา 
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 4. เพ่ือศึกษาสภาพและปญหาอัตรากําลังคนในสถานศึกษา ของสํานักงานพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

มหาสารคาม 

กิจกรรม 

1.การคัดเลือกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงครูและผูบริหารสถานศึกษา  

พนักงานราชการ และลูกจางชั่วคราวในสังกัด 

2.การดําเนินการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3.การประเมินสัมฤทธิ์ผลผูบริหารสถานศึกษา 

     4.การจัดเก็บขอมูลรายบุคคลของขาราชการทุกคนในสังกัด 

5.ทะเบียนประวัติของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

6.สํารวจขอมูลอัตรากําลัง 

7.อบรมใหความรูการจัดทําขอมูลอัตรากําลัง 

เปาหมายเชิงปริมาณ  

1) มีผูบริหารสถานศึกษา ครบ 80 คน 

2) มีขาราชการครู ครบ 1,645 คน 

3) มีพนักงานราชการ ครบ 78 คน 

4) มีลูกจางชั่วคราว ครบ 105 คน 

5) มีฐานขอมูล HRMS ครบรอยละ 100 

6) มีแผนอัตรากําลังของสถานศึกษาปการศึกษา 2565 ครบรอยละ 100 

เปาหมายเชิงคุณภาพ  

1) ผูบริหารสถานศึกษา ครู พนักงานราชการ และลูกจางชั่วคราวท่ีไดรับการสรรหามีความรู

ความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนง  

2) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม สามารถสรรหาบุคลากรไดตรงตามความ

ตองการของสถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

3) มีฐานขอมูลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษามหาสารคามท่ีครบถวน 

4) สามารถวิเคราะหสภาพและปญหาอัตรากําลังคนในสถานศึกษา ของสํานักงานพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษามหาสารคาม 

การดําเนินงานของโครงการ 

 ดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว 
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งบประมาณ จาก สพม.มหาสารคาม แผนงานพ้ืนฐานดานการจัดการศึกษา จํานวนเงิน 70,000 บาท 

ผลการดําเนินงาน  บรรลวุัตถุประสงค รอยละ 100    

       การคัดเลือกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงครูและผูบริหารสถานศึกษา  

พนักงานราชการ และลูกจางชั่วคราวในสังกัด 

1.1 มีการบรรจุแตงตั้งผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 23 คน 

1.2 มีการบรรจุแตงตั้งขาราชการครู ตําแหนงครูผูสอน จํานวน 54 คน 

1.3 มีการสรรหาพนักงานราชการท่ีวาง จํานวน 7 คน 

1.4 มีการสรรหาลูกจางชั่วคราวในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จํานวน 2 ราย 

2. การดําเนินการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2.1 การดําเนินการยายขาราชการครู รอบท่ี 1/65 เสร็จสิ้นแลว มีผูไดยาย จํานวน 23 คน 

2.2 การดําเนินการยายผูบริหารสถานศึกษารอบท่ี 1/65 เสร็จสิ้นแลว มีผูไดยาย จํานวน 18 คน 

3. การประเมินสัมฤทธิ์ผลผูบริหารสถานศึกษา 

3.1 มีผูอํานวยการสถานศึกษาผานการประเมินสัมฤทธิ์ผลผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 3 ราย 

3.2 มีรองผูอํานวยการสถานศึกษาผานการประเมินสัมฤทธิ์ผลผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 27 

ราย 

4. การจัดเก็บขอมูลรายบุคคลของขาราชการทุกคนในสังกัด ดําเนินการเสร็จแลว 

5. ทะเบียนประวัติของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อัพเดทขอมูลเปนปจจุบันแลว 

6. สํารวจขอมูลอัตรากําลัง ดําเนินการแลวตามขอมูล 10 มิ.ย. 65 

7. อบรมใหความรูการจัดทําขอมูลอัตรากําลัง ยังไมดําเนินการ 
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ปญหา / อุปสรรค / ความเสี่ยง 

1. สถานการณโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทําใหการดําเนินการเปนไปดวยความลาชา 

บางกิจกรรมยังไมไดดําเนินการ 

2. งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรมีไมเพียงพอตอการสรรหาบุคลากรเม่ือคราวท่ีมีตําแหนงวางมาก ๆ 

ขอเสนอแนะ / วิธีการแกไข / แนวทางพัฒนา 

1. จัดสรรงบประมาณใหรองรับอัตราวางท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนในปงบประมาณนั้น ๆ 

2. พัฒนาตอยอดในการใชงานระบบ HRMS ใหแกสถานศึกษาในสังกัด 
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43. ช่ือโครงการ  การเสริมสรางและพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ชื่อผูดําเนินการโครงการ  (นางสมลักษณ  สุวรรณเพ็ง) 

วัตถุประสงค 

 1  เพ่ือสรางแรงจูงใจ และขวัญกําลังใจ ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

2  เพ่ือใหการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา บริสุทธิ์ยุติธรรมตามหลักธรรมภิบาล  

3  เพ่ือพัฒนาระบบการจัดทํา  ก.พ.7/ก.ค.ศ. 16 

4  เพ่ือใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สามารถดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการ

ขอให  มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

กิจกรรม 

 ข้ันตอนท่ี  1  แจงระเบียบ  หลักเกณฑ  และแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ใหโรงเรียนในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ 

ข้ันตอนท่ี  2  แตงตั้งคณะกรรมการเก็บรวบรวมขอมูลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา  (สายงานบริหารการศึกษา)  ครั้งท่ี  2  (1  ตุลาคม  2565)  ตามคําสั่งท่ี  266/2565  สั่ง  ณ  

วันท่ี  2  กันยายน  2565     

 ข้ันตอนท่ี  3  แตงตั้งคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนขาราชการระดับ  สพท.  ตาม

คําสั่งท่ี  280/2565  สั่ง  ณ  วันท่ี  12  กันยายน  2565  และประชุมในวันท่ี  16  กันยายน  2565  ซ่ึง

คณะกรรมการมีหนาท่ี  บริหารวงเงินในการเลื่อนเงินเดือนขาราชการใน  สพท.  ท่ีไดรับจัดสรรจาก  สพฐ.  

ท้ังนี้  การเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ครั้งท่ี  2  (1  ตุลาคม  2565  )  สพฐ.  

จัดสรรใหเลื่อนเงินเดือนอัตรารอยละ  3.00  ของเงินเดือนขาราชการท่ีมีตัวอยูจริง  ณ  วันท่ี  1  กันยายน  

2565 ท่ีประชุมมีมติ  ไดจัดสรรใหโรงเรียนในสังกัดเลื่อนเงินเดือนอัตรารอยละ  3.00  ของเงินเดือนขาราชการ

ท่ีมีตัวอยูจริง  ณ  วันท่ี  1  กันยายน  2565  และไดแจงการจัดสรรวงเงินโรงเรียนในสังกัดทราบ 

 ข้ันตอนท่ี  4  แจงโรงเรียนในสังกัดจัดทําบัญชีรายละเอียดขอมูลขาราชการเสนอคณะกรรมการระดับ

สถานศึกษา  ตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาผลการปฏิบัติงานขาราชการ  และรายงานผลการปฏิบัติงาน

เพ่ือเลื่อนเงินเดือนขาราชการตอ  สพท. 

 ข้ันตอนท่ี  5  แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการของขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา  ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา  38 ค. (2)  ตามคําสั่งท่ี  301/2565  สั่ง  ณ  

วันท่ี  28  กันยายน  2565  และประชุมคณะกรรมการดังกลาว  ในวันท่ี  28  กันยายน  2565 

ข้ันตอนท่ี  6  แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาสายงานบริหารการศึกษา  สายงานนิเทศการศึกษาและสายงานบริหารสถานศึกษา  ตามคําสั่งท่ี  

302/2565  สั่ง  ณ  วันท่ี  28  กันยายน  2565  และประชุมคณะกรรมการดังกลาว  ในวันท่ี  28  กันยายน     
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2565  ซ่ึงคณะกรรมการ  มีหนาท่ีพิจารณาผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา      

สายงานบริหารการศึกษา  สายงานนิเทศการศึกษา  และสายงานบริหารสถานศึกษา  แลวรายงานผลการ

พิจารณาและเสนอความเห็นตอผูบังคับบัญชา   

 ข้ันตอนท่ี  7  แตงตั้งคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตามคําสั่งท่ี  303/2565  สั่ง  ณ  วันท่ี  

28  กันยายน  2565  และประชุมคณะกรรมการดังกลาว  ในวันท่ี  30  กันยายน  2565  ซ่ึงหนาท่ี

คณะกรรมการชุดนี้  คือ 

(ก) นําผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามา

พิจารณา เลื่อนเงินเดือน  โดยใชฐานในการคํานวณและชวงเงินเดือนสําหรับการเลื่อนเงินเดือนในแตละอันดับ

ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  (ข) พิจารณาโดยยึดหลักคุณธรรม  ความเท่ียงธรรม  เปดเผยโปรงใส  และพิจารณาผลการ

ปฏิบัติงานท่ีเปนประโยชนกับผูเรียนเปนหลัก  รวมท้ังใหพิจารณาถึงความประพฤติในการรักษาวินัย  คุณธรรม  

จริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพ  และขอควรพิจารณาอ่ืนของผูนั้น 

  (ค) พิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกราย  ซ่ึงแตละรายจะ

มีผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนซ่ึงประกอบดวยอัตรารอยละท่ีไดรับการเลื่อน ฐานในการคํานวณ  จํานวนเงิน

ท่ีไดรับการเลื่อนและเงินเดือนท่ีพึงไดรับเม่ือไดรับการเลื่อน    

ข้ันตอนท่ี  8  จัดทําบัญชีรายละเอียดเพ่ือนําผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของขาราชการในสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม  เสนอขอความเห็นชอบตอ  กศจ. มหาสารคาม  ในวันท่ี  

10  ตุลาคม  2565  

เปาหมายเชิงปริมาณ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม  ไดดําเนินประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ครั้งท่ี  2  (1  ตุลาคม  2565)  จํานวน  35  โรงเรียน  ดังนี้ 

 1. กลุมท่ี 1 (อันดับ คศ.3 ลงมา) ขาราชการท่ีไดรับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน จํานวน 1,747  คน 

ดังนี้   1.1 ไดเลื่อนระดับดีเดน   จํานวน  1,710  คน 

  1.2 ไดเลื่อนระดับดีมาก  จํานวน      25  คน 

1.3 ไดเลื่อนระดับดี จํานวน        8  คน 

1.4 ไดเลื่อนระดับพอใช  จํานวน        2  คน 

1.5  ไมไดเลื่อน            จํานวน         2  คน 

 2. กลุมท่ี 2 (คศ.4) ขาราชการท่ีไดรับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระดับดีเดน จํานวน  3 คน 

 3. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) ไดรับพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 

ระดับดีเดน  จํานวน 39 คน 
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เปาหมายเชิงคุณภาพ 

 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

มหาสารคาม  มีความพึงพอใจกับผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

การดําเนินงานของโครงการ 

   ดําเนินการแลว 

งบประมาณ  จาก  สพม.มหาสารคาม  90,000  บาท ใชงบประมาณไป  19,000  บาท  

 ผลการดําเนินงาน    บรรลุวัตถุประสงค  รอยละ  100% ของรอบท่ี  2  (1  ตุลาคม  2565) 

44.ช่ือโครงการ  เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   ของ สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

  ดําเนินการแลว 

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร          สพม.มหาสารคาม  จํานวน   360,400  บาท 

                                    ใชงบประมาณ    62,440  บาท 

                                                                        คงเหลือ  297,960  บาท 

1. วัตถุประสงค  

 1.1 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการบริหารจัดการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษามหาสารคามและสถานศึกษาในสังกัดใหมีความเขมแข็งทุกดาน 

 1.2 เพ่ือเปดโอกาสใหผูมีสวนเก่ียวของมีสวนรวมในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 1.3 เพ่ือยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสูมาตรฐานและมีคุณภาพ 

2. กิจกรรม 

 ท่ี กิจกรรมและการดําเนินงาน ระยะเวลา

ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ สถานท่ี 

 

1. 

2. 

 

3. 

 

-เสนอขออนุมัติโครงการ แตงตั้งคณะกรรมการ 

-ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทํางาน  วางแผน 

การดําเนินงาน 

 

-ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทํางาน ติดตามงาน 

 

18 ตุลาคม 2564 

19 ตุลาคม 2564 

 

20 ตุลาคม 2564 

 

นางชุติมา นามศรีอุน 

 

ณ  โรงแรม 

เอ็มแกรนด   

อําเภอเมือง   

จังหวัดรอยเอ็ด 



155 
 

 

4. 

 

   

ท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือนําเสนอผลการปฏิบัติงาน  

 

-นําเสนอผลการปฏิบัติงาน ของสาํนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม และ 

แลกเปลีย่นเรยีนรู ระหวางสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา  ประจําเขตตรวจราชการท่ี 12 

 

28-29 ตุลาคม 

2564 

 

3. ผลการดําเนินงาน   

   บรรลุวัตถุประสงค  รอยละ  100 

ผลการดําเนินงาน   

1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนรูปธรรม 

มีความเปนเลิศทางการศึกษา จากการแลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม มีการเผยแพรประชาสัมพันธ ผลการ

ปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ (KPIs) 

       4.1 เชิงปริมาณ 

   1. ผูบริหารโรงเรียนทุกโรง ท้ัง 35 โรงเรียน 

   2. ครูผูสอนทุกคน ท้ัง 35 โรงเรียน 

   3. นักเรียนทุกคน ท้ัง 35 โรงเรียน 

   4. ผูอํานวยการกลุมทุกกลุม ศึกษานิเทศก และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ในสังกัด  

       4.2 เชิงคุณภาพ 

   1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีการเพ่ิมประสิทธิภาพของการบริหารจัดการการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐานใหมีความเขมแข็งทุกดาน 

   2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสนับสนุนใหสถานศึกษาเปดโอกาสใหผู มีสวนเ ก่ียวของ 

มีสวนรวมในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

   3. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสงเสริมใหสถานศึกษามีการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษาสูมาตรฐานและมีคุณภาพ 

   4. สํ านักงานเขต พ้ืน ท่ีการ ศึกษาส ง เสริมสนับสนุน ใหสถานศึกษาในสั ง กัด ท้ั ง  35 โรง  

จัดแสดงผลงานท่ีประสบความสําเร็จและภาคภูมิใจตามจุดเนนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

มหาสารคาม 

      5. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ไดมีการประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานตอสาธารณะ 
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ภาพกิจกรรม 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการท่ีไมไดบรรจุในแผนปฏิบัติการ 

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

1.ช่ือโครงการ      “การพัฒนาและสงเสริมการดําเนินงานโรงเรียนสุจริตและการประเมินโรงเรียนสุจริต” 

ชื่อผูดําเนินการโครงการ (นาย/นาง/นางสาว)....นางกรนันท   วรรณทวี ,นายนิมิตต  การะดี 

วัตถุประสงค 

  1. เพ่ือเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรูในการปองกันการทุจริตใหกับนักเรียน ครู 

ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

2. เพ่ือพัฒนาและยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหาร การจัดการของหนวยงานในสังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

3. เพ่ือพัฒนานวัตกรรมการปองกันการทุจริตเชิงรุกของหนวยงานในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษามหาสารคาม ใหเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ 
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  4. เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรูเชิงรุก  Active Learning ใหกับครูในสังกัด โดยเนนการคิดสูทักษะ

ผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 

  5. เพ่ือนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรูสูทักษะศตวรรษท่ี 21 และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ของนักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

  6. เพ่ือสงเสริมผูเรียนใหมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  

   7. เพ่ือจัดเวทีวิชาการนําเสนอผลการจัดการเรียนเรียนรูและผลงานนักเรียน นําไปสูการเผยแพร

ผลงานและยกยองเชิดชูเกียรติ 

 

กิจกรรม 

1. พัฒนาการจัดการเรียนรูสูทักษะศตวรรษท่ี 21 ดวยชุดกิจกรรม Active Learning ท่ีเนน

กระบวนการ 

คิด ข้ันสูงสูทักษะผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 และการเขียนหนาเดียว 

2. ขับเคลื่อนการนําหลักสูตรตานทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) ไปปรับใชในการ

จัดการ 

เรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด  

  3. การติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตรตานทุจริต ศึกษา  

   - การประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนท่ียึดม่ันความซ่ือสัตยสุจริต 

- กิจกรรมบริษัทสรางการดี 4.0  

- กิจกรรมสรางสํานึกพลเมือง (Project Citizen)  

- กิจกรรมการถอดบทเรียน Best Practice ครู ผูบริหาร โรงเรียนสุจริต 

- กิจกรรมสรางเครือขาย ป.ป.ช.สพฐ.นอย / ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน  

- กิจกรรมคายเยาวชนไทยหัวใจ STRONG  

- กิจกรรมสื่อสรางสรรคตานทุจริต (สื่อภาพยนตรสั้น) 

   - การนิเทศ กํากับ ติดตาม แบบบูรณาการตามโครงการ โรงเรียนสุจริต 

เปาหมายเชิงปริมาณ  

  -  นักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามท มี

พฤติกรรมท่ียึดม่ันความซ่ือสัตยสุจริต รวมถึง ครู ผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
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การศึกษามัธยมศึกษา มหาสารคาม มีวัฒนธรรมคานิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการตอตานการทุจริต

และประพฤติมิชอบ รอยละ 80 

 -  โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ผานเกณฑการ

ประเมินคุณธรรมและความ โปรงใสในการดําเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 

และมีการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่อง คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 100% 

 -  พัฒนาบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ครบ 

100% 

 - กิจกรรม PLC พัฒนาการจัดการเรียนรูเชิงรุก  Active Learning ใหกับครูในสังกัด โดยเนนการคิดสู

ทักษะผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 (ครูแกนนําสาระละ 1 คน 8 กลุมสาระ ยกเวน สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 2 

คน แยกเปน วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี และ 1 กิจกรรมผูเรียน) ศึกษานิเทศกและคณะดําเนินงาน  20 คน 

รวม 240  คน   

 - กิจกรรมนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรูสูทักษะศตวรรษท่ี 21 และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม โรงเรียนละ 2 ครั้ง/ภาคเรียน 

 - กิจกรรมเวทีวิชาการนําเสนอผลการจัดการเรียนเรียนรูและผลงานนักเรียน นําไปสูการเผยแพร

ผลงานและยกยองเชิดชูเกียรติ 1 ครั้ง/ปการศึกษา 

เปาหมายเชิงคุณภาพ  

  - นักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม มีพฤติกรรมท่ียึดม่ัน

ความซ่ือสัตยสุจริต รวมถึง ครู ผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  

มหาสารคาม มีวัฒนธรรมคานิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

- โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ผานเกณฑการประเมิน

คุณธรรมและความ โปรงใสในการดําเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment: ITA) และมีการ

ปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่อง คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

- พัฒนาบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ทุกกลุม

สาระการเรียนรูและทุกโรงเรียน 

- ครูสามารถมีนวัตกรรมการจัดการเรียนรูยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยการ

จัดการเรียนรูสูทักษะผูเรียนศตวรรษท่ี 21 ดวยชุดกิจกรรม Active Learning ท่ีเนนสมรรถนะดานการคิด 

      - ครูสามารถพัฒนาการจัดการเรียนรูสูทักษะศตวรรษท่ี 21 ดวยดวยชุดกิจกรรม Active 

Learning ท่ีเนนกระบวนการคิดอยางมีคุณภาพ 

      - ครูไดรับการนิเทศ และมีโอกาสนําเสนอผลงานทางวิชาการสูการพัฒนาวิชาชีพดวยความ
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ภาคภูมิใจ 

               - นักเรียนไดเรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติ พัฒนาทักษะกระบวนการคิด การแกปญหา การทํางาน 

ทักษะการเรียนรู และทักษะชีวิต เปนระบบและยั่งยืน  

การดําเนินงานของโครงการ   ดําเนินการแลว 

งบประมาณ จาก   

 สพฐ. แผนงาน...................ผลผลิต....................จํานวนเงิน....37,000....บาท  

ใชงบประมาณไป…32,000…..บาท 

ผลการดําเนินงาน  บรรลวุัตถุประสงค รอยละ.......90  

       (บรรยายผลการปฏิบัติงาน/ดําเนินงาน) 

1.  บุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม มีคุณลักษณะอัน

พึงประสงคตรงตามมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริต 

2.  บุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม มีการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมเชิงบวก มีทัศนคติท่ีดี มีความตระหนักในการดําเนินงานและพัฒนางานในหนาท่ีดวยคุณธรรมและความ

โปรงใส 

3.. บุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ไดรับการปลูกฝงและ

เสริมสรางวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท สันติวิธี ตอตานการทุจริตคอรัปชั่นและยึดม่ันในการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริยเปนประมุข 

4.  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม มีระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีความม่ันคง 

สามารถเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริยเปน

ประมุข 

5.  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม มีระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุก

ภาคสวนมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษา 

6.  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามมีระบบการวางแผนการนําไปสูการปฏิบัติ 

สามารถกํากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพโดยยึดหลัก 

ธรรมภิบาล 

  7. ครูไดแนวทาง สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวปฏิรูปการเรียนรู 

ยุคไทยแลนด 4.0 โดยใช  Active Learning ท่ีเนนการคิดข้ันสูงสูทักษะผูเรียนในศตวรรษท่ี  21 
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          8. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ไดแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนว

ปฏิรูปการเรียนรูยุคไทยแลนด 4.0 โดยใช  Active Learning ท่ีเนนการคิดข้ันสูงสูทักษะผูเรียนในศตวรรษท่ี  

21 

  9. ครูและโรงเรียนสรางเครือขายการจัดการเรียนรู และการบริหารจัดการชั้นเรียนตามแนวทางการ

ปฏิรูปการเรียนรูยุคไทยแลนด 4.0    

          1.0 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาไดเรียนรูผานกิจกรรมการเรียนรู อยางมีคุณภาพ มีผลสัมฤทธิ์  

สมรรถนะ สูงข้ึน และสามารถนําความรูไปใชในการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพ 

  11 ผูเรียนใหมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

          12. ผูปกครอง และชุมชนใหความเชื่อม่ันในการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพของโรงเรียน 

 

 

 

 

ปญหา / อุปสรรค / ความเส่ียง 

 กิจกรรม ท่ี 4 ไมสามารถเบิกงบประมาณได เนื่องจากตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน กันยายน  

แต ระยะเวลาท่ี ดําเนินการ กิจกรรมท่ี 4 เปน เดือนตุลาคม จึงไมสารถนํางบสวนท่ีเหลือมาใชในการประเมิน 

OIT ของสถานศึกษาได เนื่องจาก สถานศึกษา จะ อัฟขอมูลใหแลวเสร็จ วันท่ี 10 ตุลาคม 

ขอเสนอแนะ / วิธีการแกไข / แนวทางพัฒนา 

 -ไมมี   
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2. เรื่อง  โครงการพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูรายวิชาวิทยาศาสตรตามแนวทางการ

ประเมินผลนักเรียนรวมกับนานาชาติ (PISA)โดยเนนจัดการเรียนรูผานการปฏิบัติจริง (Active 

Learning) เพ่ือใหผูเรียนมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

ผูนับผิดชอบ นางรุงฤทัย  รัตนคุณศาสน  E-Mail : rungrutai@ses26.go.th 

1. หลักการและเหตุผล 

การท่ีประเทศไทยไดเขารวมโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ )Programme for International 

Student Assessment) และผลการประเมินความสามารถของนักเรียนไทยในดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร

และการอานในระดับนานาชาติ ผลการประเมินดังกลาวสะทอนคุณภาพของนักเรียนการเตรียมนักเรียนใหมี

ความพรอมเพ่ือพัฒนาสูเลิศ จําเปนตองพัฒนาทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 ประกอบดวย การคิด

วิจารณญาณ  และการแกปญหา  การรวมมือกันผานเครือขาย การปรับตัว การสรางสรรค การสื่อสาร ท้ังดวย

การพูดและเขียน การเขาถึงและการวิเคราะหขอมูลขาวสารความรู ความอยากรูอยากเห็นและการจินตนาการ 

ประกอบกับปจจุบันเด็กจะสามารถเขาถึงเครื่องมือและแหลงความรูตางๆ เม่ือเปนดังนี้ การเรียนการสอนจึง

ตองเปนกิจกรรมท่ีชวยใหเด็กมีความรอบรู literate ในสื่อและเทคโนโลยีmedia ใชเทคโนโลยีผานอินเตอรเน็ต  

เพ่ือใหการขับเคลื่อน การพัฒนาทักษะการคิดลงสูการจัดการเรียนการสอนในหองเรียนในระดับตาง ๆ อยาง

จริงจัง และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกําหนดไววา วิทยาศาสตรมีบทบาท 

ยวของกับทุกคนท้ังในชีวิต ประจําวันและการงานอาชีพตางๆ ตลอดจนสําคัญ เพราะวิทยาศาสตรเก่ี

เทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใชและผลผลิตตางๆท่ีมนุษยไดใชเพ่ือ อํานวยความสะดวกในชีวิตและการทำงาน 

)สํานัก วิชาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ , 2552, หนา 1) วิทยาศาสตรชวยใหมนุษย ได

พัฒนา วิธีคิด ท้ังความคิดเปนเหตุเปนผล คิดสรางสรรค คิด วิเคราะห การเรียนรูวิทยาศาสตร นอกจากนี้ใน

กิจกรรม การเรียนการสอนวิทยาศาสตร มีการจัดการเรียนการสอน ท่ีหลากหลายและแตกตางกันออกไป

เพ่ือใหสอดคลอง กับธรรมชาติวิทยาศาสตรและความสําคัญของการเรียน รูวิชาวิทยาศาสตร พัฒนาผูเรียนให

ผูเรียนทุกคนสามารถ เรียนรูและพัฒนาตนเอง มีความรู มีจินตนาการ ความคิด ริเริ่มสรางสรรค วางแผน 

สํารวจ ทดลอง ลงมือปฏิบัติ จริง ทํางานเปนกลุม วิเคราะห สังเคราะห ศึกษาคนควา หาความรู แกปญหา

สืบเสาะสิ่งตางๆดวยตนเอง ซ่ึงเปน วิธีการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ จากการศึกษาสภาพปจจุบันและปญหา

การ จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร ปรากฏวามีปญหาดาน ครูผูสอนพบวา ครูขาดเทคนิคการสอนและ

กระบวนการ จัดประสบการณการเรียนการสอน ขาดการพัฒนาสื่อการ เรียนการสอนท่ีสนองตอความแตกตาง

และความสนใจ ของเด็กเปนรายบุคคล ปญหาดานนักเรียน ไดแกนักเรียน เบื่อหนายการเรียน ไมเห็น

ความสําคัญและความจําเปน ของกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร และนักเรียนขาดการ เอาใจใสจาก

ผูปกครองในการจัดหาวัสดุอุปกรณการเรียน เปนปญหาท่ีสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ต่ํา 

)นายอดุลย คํามิตร , 2554, หนา 98)การปรับเปลี่ยนวิธีการและเทคนิคการจัด 
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กิจกรรมการเรียนสอนของครู จึงเปนสิ่งสําคัญท่ีชวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามทฤษฎีการเรียน รู

เพ่ือสรางสรรคดวยปญญาเปนทฤษฎี คือ การเรียนรู ท่ีดีตองเกิดจากการสรางพลังความรูในตนเองและดวย 

ตนเองของผูเรียน 

ดังนั้นเพ่ือเปนการเตรียมความพรอมในการจัดการศึกษาศตวรรษท่ี 21 ผูท่ีมีสวนเก่ียวของ โดยเฉพาะ

ผูบริหารและครูผูสอนจึงจําเปนตองมีทักษะการใชคอมพิวเตอรในการทําขอสอบ มีความรูและเขาใจเก่ียวกับ

PISA และตระหนักถึงความสําคัญของผลการสอบPISAท่ีมีตอประเทศ  

ดวยเหตุนี้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม จึงจัดโครงการพัฒนากระบวนการจัด

กิจกรรมการเรียนรูรายวิชาวิทยาศาสตรตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนรวมกับนานาชาติ )PISA)โดยเนน

จัดการเรียนรูผานการปฏิบัติจริง )Active Learning) เพ่ือใหผูเรียนมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือให

สามารถนําความรูท่ีไดสูการปฏิบัติ นํากระบวนการการฝกทําขอสอบดวยคอมพิวเตอร และการฝกแกปญหา

ตามแนวการประเมินPISA ขยายผลตอในระดับโรงเรียน  

2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสงเสริม สนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการ ท่ี

สอดคลองตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนรวมกับนานาชาติ )PISA : Programme for International 

Student Assessment) 

          2.  เพ่ือสงเสริม สนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาเครื่องมือเสริมทักษะการคิด

แกปญหาตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนรวมกับนานาชาติ )PISA : Programme for International 

Student Assessment) 

 3. เพ่ือใหบริการเครื่องมือการวัดและประเมินอิงสมรรถนะตามแนวทางการประเมินผลนักเรียน

รวมกับนานาชาติ )PISA : Programme for International Student Assessment) แก สถานศึกษา ดวย

ระบบ PISA STYLE ONLINE TESTING 

 4. สงเสริม สนับสนุนการจัดเวทีวิชาการการแขงขันทักษะในระดับตางๆ และการนําเสนอนวัตกรรม

ทางการศึกษาท้ังในและตางประเทศ  

 5. เพ่ือกํากับและติดตามใหโรงเรียนใชสื่อท่ีไดรับอยางตอเนื่องและเกิดผล 

 6. เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานแกสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3. กลุมเปาหมาย 

 3.1   เชิงปริมาณ 

          1. โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม จํานวน 35 โรงเรียน  

 3.2   เชิงคุณภาพ 

 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ท่ีสอดคลองตามแนว

ทางการประเมินผลนักเรียนรวมกับนานาชาติ PISA : Programme for International Student 

Assessment) 
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                2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาเครื่องมือเสริมทักษะการคิดแกปญหาตามแนว 

ทางการประเมินผลนักเรียนรวมกับนานาชาติ PISA : Programme for International Student 

Assessment 

 3. โรงเรียนในสังกัดท้ัง 35 โรงเรียนมีการนําเครื่องมือการวัดและประเมินอิงสมรรถนะตาม

แนวทางการประเมินผลนักเรียนรวมกับนานาชาติ PISA : Programme for International Student 

Assessment  แก สถานศึกษา ดวยระบบ Online-Testing มาใชในการจัดการเรียนการสอน 

 4. ครู นักเรียนและบุคคลากรทากการศึกษาเขารวมแขงขันในเวทีการแขงขันทักษะวิชาการ 

และการนําเสนอนวัตกรรมทางการศึกษาท้ังในและตางประเทศ  

 5. มีการนิเทศ กํากับและติดตามใหโรงเรียนใชสื่อท่ีไดรับอยางตอเนื่องและเกิดผล 

 6. รายงานผลการดําเนินงานแกสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

4.งบประมาณ  

               งบประมาณ    9,600  บาท 

5. ว ิธ ีการดําเน นิการ 

  ๕.๑ วิธีการดําเนินการ 

  ๕.๑.1 วางแผน และกําหนดวิธีการดําเนินงาน (Plan) 

   ๕.๑.2 ดําเนินการตามแผน (Do) 

           กิจกรรมท่ี 1  สรางความตระหนัก 

       1) นําเรื่องการจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการ ท่ีสอดคลองตามแนวทางการประเมินผล

นักเรียนรวมกับนานาชาติ (PISA : Programme for Internation-al Student Assessment)เขาในวาระการ

ประชุมผูบริหาร สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

    2                                  ศึกษานิเทศก ผูอํานวยการโรงเรียน สรางความตระหนักใหเกิดข้ึนภายในโรงเรียน 

3) นิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

4) สรุปผลการดําเนินงาน 

กิจกรรมท่ี ๒ จัดทําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู บูรณาการลงสูชั้นเรียน 

6) โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู ท่ีสอดคลองตามแนวทางการประเมินผล

นักเรียนรวมกับนานาชาติ (PISA : Programme for International Student Assessment) 

7) จัดทําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู บูรณาการลงสูชั้นเรียน 

8) การพัฒนาเครื่องมือเสริมทักษะการคิดแกปญหาตามแนวทางการประเมินผล

นักเรียนรวมกับนานาชาติ 
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9) การนําเครื่องมือการวัดและประเมินอิงสมรรถนะตามแนวทางการประเมินผล

นักเรียนรวมกับนานาชาติ (PISA : Programme for International Student Assessment) มาใชในการจัด

กิจกรรมการเรียนรู ดวยระบบ Online-Testing 

10) นิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

11) สรุปผลการดําเนินการ 

       กิจกรรมท่ี ๓ ติดตามผลการพัฒนาแผนบูรณาการลงสูชั้นเรียนและการนิเทศติดตาม

ประเมินผล 

1.การนิเทศชั้นเรียน  

                                   2.การนิเทศการจัดการเรียนรู 

                                   3..การนิเทศแหลงเรียนรู 

                                   4.นําเสนอนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคลองตามแนวทางการ 

ประเมินผลนักเรียนรวมกับนานาชาติ (PISA) 

  5  นิเทศ ติดตาม และประเมินผล  

6  ปผลการดําเนินการสรุ  

กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมเวทีวิชาการนําเสนอผลการจัดการเรียนเรียนรูและผลงาน 

นักเรียน นําไปสูการเผยแพรผลงานและยกยองเชิดชูเกียรติ 

1) การประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคลองตามแนวทางการ

ประเมินผลนักเรียนรวมกับนานาชาติ (PISA)  กลุมท่ี 1 โรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง  

กลุมท่ี 2 โรงเรียนขนาดใหญและขนาดใหญพิเศษ  

2) นิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

3) สรุปผลการดําเนินการ 

  ๕.๑.3 การตรวจสอบผลการดําเนินการ  

 ๕.๑.4 การปรับปรุง แกไข  

6. ผลการดําเนนิการ 
6.1. โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีสอดคลองตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนรวมกับนานาชาติ 

(PISA : Programme for International Student Assessment) 

6.2. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู บูรณาการลงสูชั้นเรียน 

6.3.การพัฒนาเครื่องมือเสริมทักษะการคิดแกปญหาตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนรวมกับ 

นานาชาติ 

6.4.การนําเครื่องมือการวัดและประเมินอิงสมรรถนะตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนรวมกับ

นานาชาติ (PISA : Programme for International Student Assessment) มาใชในการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู ดวยระบบ Online-Testing 
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6.5 .แบบรายงานผล นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคลองตามแนวทางการประเมินผล

นักเรียนรวมกับนานาชาติ (PISA) 

7. ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จ 

7.1 ผูบริหารมีวิสัยทัศน และนโยบายท่ีเนนการเรียนรู เปนหลัก ใชระบบคุณภาพในการ

ปฏิบัติงาน โดยคํานึงถึงการมีสวนรวม และกระจายอํานาจ ใชความไววางใจในการสรางเสริมบรรยากาศเปน

มิตร มีการจัดสภาพและบรรยากาศการเรียนรู ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

๒๐๑๙ (COVID – 19) 

7.2 ผูบริหารมีการเปดโอกาสใหมีความอิสระในงานท่ีรับผิดชอบอยางเหมาะสม 

7.3 โครงการมีการตอบสนองตอปญหาคุณภาพการศึกษาและความตองการของผูเก่ียวของ 

7.๔ มีนวัตกรรมและเทคโนโลยี ท่ีใชในการบรหิารจัดการท่ีทันสมัย  

๗.๕ ครูมีความมุงม่ัน พรอมท่ีจะเรียนรู พัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา เพ่ือการปฏิบัติงานสูความสําเร็จ

ของผูเรียน 

๗.๖ บุคลากรทุกฝายท่ีเก่ียวของ ใหความรวมมือในการปฏิบัติงาน และมีแรงกระตุนและผลักดันใน

การปฏิบัติงานใหเกิดความสําเร็จ มีการปรับปรุงพัฒนาอยูเสมอ 

8. ภาพกิจกรรม 
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การประชมุการขับเคลื่อนPISA รวมกับ สพฐ. 
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ผลการประกวดนวัตกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฝกพัฒนาทักษะการแกปญหาตามแนวทางการประเมินของ PISA 

คูมือการใชแบบฝกพัฒนาทักษะการแกปญหาตามแนวทางการประเมินของ PISA 
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สรุปจํานวนโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนดวยระบบ PISA STYLE ONLINE TESTING 

ผานweb https://www.pisacenterobec.org/pisa-style/ 

โรงเรียนท้ังหมด  าใชท้ังหมด 35 โรงเรียน คิดเปนโรงเรียน มีโรงเรียนเข 100 % 

 

 

 

 

 

https://www.pisacenterobec.org/pisa-style/
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  รายงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินการตามแผนการนิเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             คะแนนเฉล่ียสูงกวาระดับประเทศและระดับจังหวัด 
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3.ช่ือโครงการคัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัล IQA AWARD ประจําปการศึกษา  2564  

ชื่อผูดําเนินการโครงการ   นางรุจาภา  อรรถเวทิน. 

วัตถุประสงค 

 2.1 เพ่ือคัดเลือกสถานศึกษาท่ีมีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา

เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ และรับรางวัล IQA AWARD ประจําป

การศึกษา 2564 ของสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

 2.2 เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนสถานศึกษา รางวัล IQA AWARD ประจําป การศึกษา 2564 ทุกแหง 

เปนสถานศึกษาตนแบบและแกนนําดานการประกันคุณภาพ การศึกษา รวมท้ังเปนแหลงศึกษาดูงาน ให

คําแนะนําชวยเหลือสถานศึกษาอ่ืนๆ ใน สังกัด และสรางเครือขายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา  

 2.3 เพ่ือพัฒนาคลังสารสนเทศดานระบบการบริหารจัดการคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาเพ่ือ

การประกันคุณภาพการศึกษา ท่ีเหมาะสมกับบริบท และสอดคลองกับความตองการจําเปนของสถานศึกษา 

รางวัล IQA AWARD ประจําป การศึกษา 2564 ระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และระดับสํานักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

กิจกรรม 

  กิจกรรมท่ี 1 การคัดกรองโรงเรียนในสังกัดเพ่ือรับรางวัล IQA AWARD      

 1.1 ประชุมคณะดําเนินงาน 

  1.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน /แจงสถานศึกษาและผูเก่ียวของ 

   1.3 คณะกรรมการแตละสหวิทยาเขต พิจารณาคัดกรองเบื้องตนและเสนอชื่อโรงเรียนท่ีมีคุณสมบัติ

ผานเกณฑ 

  1.4 คณะกรรมการคัดกรองประชุมดําเนินการคัดกรองโรงเรียนตามตามคุณสมบัติ 

  1.5 สรุปรวบรวมขอมูลนําเสนอสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและประกาศรายชื่อใหโรงเรียนทราบ 

 กิจกรรมท่ี 2  การลงตรวจเยี่ยมเพ่ือคัดเลือกโรงเรียนใหรับรางวัล IQA AWARD 

  2.1 ประชุมชี้แจง วางแผน กําหนดเปาหมาย 

  2.2 ดําเนินการลงตรวจเยี่ยม โรงเรียนท่ีผานการคัดกรองท้ังหมด 7 โรงเรียน  

  2.3 สรุปผล – รายงานผลการดําเนินงานตอผูมีสวนเก่ียวของ   

เปาหมายเชิงปริมาณ  

  1. สถานศึกษาในสังกัด ท่ีผานการคัดเลือกเพ่ือรับรางวัล IQA AWARD จํานวน 35 โรงเรียน 

  2. คณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้ง จํานวน 21 คน  
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เปาหมายเชิงคุณภาพ  

     1. ผูเรียนไดรับการพัฒนาศักยภาพตามหลักสูตรและมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

     2. สถานศึกษาท่ีมีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาเพ่ือ 

การประกันคุณภาพการศึกษา 

การดําเนินงานของโครงการ 

 ดําเนินการแลว 

งบประมาณ จาก 

สพฐ. แผนงาน...................ผลผลิต...............จํานวนเงิน..........3,000...............บาท  

ผลการดําเนินงาน  บรรลวุัตถุประสงค รอยละ..........100......................   

       (บรรยายผลการปฏิบัติงาน/ดําเนินงาน) 

  การดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย ผลการคัดเลือกโรงเรียนท่ีไดรับรางวัล IQA 

AWARD มีจํานวน 7 โรงเรียน แบงเปนโรงเรียนขนาดเล็ก  2 โรงเรียน  โรงเรียนขนาดใหญ 2 โรงเรียน และ

โรงเรียนขนาดใหญพิเศษ 3  โรงเรียน 

ปญหาและอุปสรรค/ความเสี่ยง 

 -ไมมี 

ขอเสนอแนะ 

 -ไมมี 
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4.ช่ือโครงการ “การยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยการนําผลการประเมิน O-NET ไปใชวางแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา และการวัดและประเมินผลในช้ันเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน (Assessment 

for Learning)” 

ชื่อผูดําเนินการโครงการ  นางอรชุมา  ดวงชาง 

วัตถุประสงค 

  1. เพ่ือใหผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการขับเคลื่อนการนําผลการ

ประเมิน O-NET ไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาการ

เรียนรูของผูเรียน (Assessment for Learning)  

  2. เพ่ือใหผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ สามารถวางแผนการขับเคลื่อนการนําผลการนําผลการ

ประเมิน O-NET ไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาการ

เรียนรู ของผูเรียน (Assessment for Learning)  

  3. เพ่ือใหผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ สามารถขยายผลการขับเคลื่อนการนําการนําผลการประเมิน 

O-NET ไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนรู 

ของผูเรียน (Assessment for Learning) ระดับสถานศึกษา 

กิจกรรม 

กิจกรรมท่ี 1 สรางความเขาใจเก่ียวกับการขับเคลื่อนการนําผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาครูผูสอนในดานการวัดและ

ประเมินผลในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน (Assessment for Learning) 

กิจกรรมท่ี 1 คัดเลือกผลการปฏิบัติท่ีดีเลิศ (Best Practice) โรงเรียนการนําผลการประเมิน O-NET 

ไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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กิจกรรมท่ี 3 รายงานการนําผลการประเมิน O-NET ไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

เปาหมายเชิงปริมาณ 

  1) ผูบริหารสถานศึกษา ครูวัดและประเมินผล ระดับมัธยมศึกษาจํานวน 70 คน สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม  

  2) โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม  

เปาหมายเชิงคุณภาพ  

 1) ผูบริหารสถานศึกษา ครู โรงเรียนแกนนํามีความรูความเขาใจเก่ียวกับการขับเคลื่อนการนําผล

การประเมิน O-NET ไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพ่ือ

พัฒนาการเรียนรูของผูเรียน (Assessment for Learning)  

  2) ผูบริหารสถานศึกษา ครู โรงเรียนแกนนํา มีแผนการพัฒนาคุณภาพผูเรียน และสามารถขยายผล

การขับเคลื่อนการนําผลการประเมินไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการวัดและประเมินผลใน

ชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน (Assessment for Learning)  

  3) สถานศึกษามีแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรูท่ีนําไปสูผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

การดําเนินงานของโครงการ 

 ดําเนินการแลว 

งบประมาณ จาก 

 สพฐ. แผนงาน.................ผลผลิต.................จํานวนเงิน.......10,000..................บาท  

ใชงบประมาณไป……10,000……..บาท 

ผลการดําเนินงาน  บรรลวุัตถุประสงค รอยละ.......100................   

       ผลการปฏิบัติงาน/ดําเนินงาน 

 ผูบริหารสถานศึกษา ครู โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ระดับ

มัธยมศึกษา จํานวน 70 คน มีความรูความเขาใจและเขียนแผนการพัฒนาคุณภาพผูเรียน แนวทางการ

ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรูท่ีนําไปสูผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   เก่ียวกับการขับเคลื่อนการนําผลการประเมิน  
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O-NET ไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนรู

ของผูเรียน (Assessment for Learning)  

กิจกรรมท่ี 1 สรางความเขาใจเก่ียวกับการขับเคลื่อนการนําผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาครูผูสอนในดานการวัดและ

ประเมินผลในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน (Assessment for Learning) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมท่ี 2 คัดเลือกผลการปฏิบัติท่ีดีเลิศ (Best Practice) โรงเรียนการนําผลการประเมิน O-NET 

ไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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กิจกรรมท่ี 3 รายงานการนําผลการประเมิน O-NET ไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

ปญหา / อุปสรรค / ความเสี่ยง 

 การไดรับนโยบายและ งบประมาณใหดําเนินงานตามโครงการลาชา ทําใหการพัฒนานํามาใชในชวง

ทายของภาคเรียน   

ขอเสนอแนะ / วิธีการแกไข / แนวทางพัฒนา 

การดําเนินการใชการออนไลนเขามาชวย ในการดําเนินการตามโครงการนําผลการประเมิน O-NET 

ไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน 

(Assessment for Learning) 

5. ช่ือโครงการ “นิเทศ กํากับและติดตามการขับเคล่ือนโครงการโรงเรียนคุณภาพ สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ” 

ชื่อผูดําเนินการโครงการ  นางอรชุมา  ดวงชาง 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสรางความเขาใจเก่ียวกับนโยบาย 8 จุดเนน ใหกับโรงเรียนคุณภาพ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

2. เพ่ือนิเทศ ติดตาม เก่ียวกับนโยบาย 8 จุดเนนโรงเรียนคุณภาพ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษามหาสารคาม 

3. เพ่ือใหโรงเรียนคุณภาพดําเนินการขับเคลื่อนตามนโยบาย 8 จุดเนน ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

กิจกรรม 

 การนิเทศ กํากับและติดตามโรงเรียนคุณภาพ สพม.มค ระยะท่ี 1-4 
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เปาหมายเชิงปริมาณ 

1) ผูบริหารและคณะครูโรงเรียนคุณภาพ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามมี

ความเขาใจเก่ียวกับนโยบาย 8 จุดเนน และทราบแนวทางการดําเนินการขับเคลื่อนอยางมีประสิทธิภาพ 

2) ผูบริหารและคณะครูโรงเรียนคุณภาพ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

ไดรับการนิเทศ ติดตามเก่ียวกับนโยบาย 8 จุดเนน การดําเนินการขับเคลื่อนอยางมีประสิทธิภาพ 

3) โรงเรียนคุณภาพ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม จัดกิจกรรมตางๆ เพ่ือ

ดําเนินการขับเคลื่อนตามนโยบาย 8 จุดเนน 

เปาหมายเชิงคุณภาพ  

1) โรงเรียนคุณภาพ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ดําเนินการขับเคลื่อน

ตามนโยบาย 8 จุดเนน อยางมีประสิทธิภาพ  

2) โรงเรียนคุณภาพ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม เปนโรงเรียนท่ีมี

คุณภาพ เปนตนแบบในการแกปญหาดานการศึกษาและความปลอดภัยของสถานศึกษา  

การดําเนินงานของโครงการ 

 ดําเนินการแลว 

งบประมาณ จาก 

 สพฐ. แผนงาน...................ผลผลิต............จํานวนเงิน.......1,580..................บาท  

ใชงบประมาณไป……1,580……..บาท 

ผลการดําเนินงาน  บรรลวุัตถุประสงค รอยละ.......100................   
       

 ผลการปฏิบัติงาน/ดําเนินงาน 

นักเรียนท่ีศึกษาอยูในโรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนเครือขาย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษามหาสารคาม ไดรับความเทาเทียมทางดานการศึกษา และมีโอกาสไดเรียนในโรงเรียนท่ีมีคุณภาพ

โรงเรียนคุณภาพ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม เปนโรงเรียนท่ีมีคุณภาพและ

ไดรับความไววางใจจากชุมชน 
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  การนิเทศ กํากับและติดตามโรงเรียนคุณภาพ สพม.มค ระยะท่ี 1-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปญหา / อุปสรรค / ความเส่ียง 
 1. ชวงเวลาในการดําเนินการไมสามารถดําเนินงานตามกําหนดการได  
 2. ครูผูรับผิดชอบงานยังไมทราบถึงตัวชี้วัดท่ีตองพัฒนา ตามจุดเนนโครงการโรงเรียนคุณภาพ
มัธยมศึกษา 

ขอเสนอแนะ / วิธีการแกไข / แนวทางพัฒนา 

 1. ปรับเปลี่ยนการดําเนินงานนิเทศ โดยการนิเทศออนไลนในระยะท่ี ๒-๓ 
 2. นิเทศติดตามโดยลงพ้ืนท่ี จัดกลุมติดตามตามตัวชี้วัดในจุดเนนโครงการโรงเรียนคุณภาพ
มัธยมศึกษา 
 
6.โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรูงานอาชีพแบบบูรณาการสูการมีงานทําในศตวรรษท่ี 21 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

  ผูรายงาน : นางสาวฐิตารีย  วิลัยเลิศ ศึกษานิเทศก 
 

ความสําคัญ 
 

  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 

2562 หมวด 4 การจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ 
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สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี

ความสุข สงเสริมใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง เรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต จึงตองพัฒนาหลักสูตรเพ่ือให

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ การใชคุณธรรมนําความรู การขับเคลื่อนตามหลักคิดปรัชญา

เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง  ต ล อ ด จ น เ ป น ห ลั ก สู ต ร ท่ี เ กิ ด จ า ก ก า ร บ ริ ห า ร แ บ บ มี ส ว น ร ว ม  

สอดรับกับพระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  

ในการสรางพ้ืนฐานใหแกผูเรียนดานการมีงานทํา-มีอาชีพ โดยฝกฝนอบรมท้ังในหลักสูตรและนอกหลักสูตร

ตองมีจุดมุงหมายใหผูเรียนทํางานเปนและมีงานทําในท่ีสุดและตองสนับสนุนผูสําเร็จหลักสูตรมีอาชีพ  

มีงานทํา จนสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัว ตามกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป ยุทธศาสตรท่ี 2 ดาน

พัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขัน เปนไปตาม

นโยบายท่ี 2 ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ขอ 2 การพัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู 

ขอยอย 2.8 สงเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคูไปกับวิชาสามัญ เชน ทวิศึกษา (Dual Education) 

หลักสูตรระยะสั้น เปนเหตุผลสําคัญท่ีตองเรงปรับกระบวนการจัดการเรียนรูเพ่ือปลูกฝงทัศนคติและคานิยม

ข อ ง ก า ร มี ง า น ทํ า ใ น พ้ื น ท่ี  ใ ห ส อ ด ค ล อ ง ร อ ง รั บ ก ลุ ม อ า ชี พ ข อ ง ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร  

และกลุมอาชีพอิสระ ในชุมชนท่ีเปนพ้ืนฐานความเปนคุณภาพชีวิตในจังหวัดและกลุมจังหวัด โดยใช

กระบวนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการและการวัดผลประเมินผล จาก Passive Learning เปน Active 

Learning ท่ีอิงมาตรฐานและตัวชี้วัดรายวิชา ใหผูเรียนเรียนรูจากสถานการณการปฏิบัติจริง แกปญหาความ

ตองการของทองถ่ิน ทําใหผูสําเร็จการศึกษามีทักษะและสมรรถนะความรูท่ีเปนพ้ืนฐานทางวิชาชีพ อีกท้ังเปน

การเพ่ิมขีดความสามารถแขงขันไดในระดับสากลในศตวรรษท่ี 21  

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดจัดทําแผนงานขยายโอกาส และพัฒนาการศึกษา 

โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี 2 เปนกิจกรรมพัฒนา

คุณภาพสถานศึกษายุคใหม ตามแผนบริหารจัดการศึกษาโดยยึดพ้ืนท่ีเปนฐาน : การจัดการศึกษาเพ่ือการมี

งานทํา เนนการใชศักยภาพของพ้ืนท่ีจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตรดานอาชีพ จัดการเรียนการ

ส อ น ท่ี เ น น ใ ห ผู เ รี ย น ไ ด ฝ ก อ า ชี พ  มี ทั ศ น ค ติ ท่ี ดี ต อ ก า ร ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ  แ ล ะ ทั ก ษ ะ 

การประกอบอาชีพใน 5 กลุมอาชีพ คือ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ความคิดสรางสรรค 

และการบริหารจัดการและบริการ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ไดเห็นความสําคัญใน

เรื่องการจัดการศึกษางานอาชีพเพ่ือการมีงานทํา จึงไดประสานความรวมมือ (MOU) เพ่ือขอหลักสูตรการ

พั ฒ น า ทั ก ษ ะ อ า ชี พ  ( ห ลั ก สู ต ร ฝ ก อ บ ร ม วิ ช า ชี พ ร ะ ย ะ สั้ น )  จํ า น ว น  2 7  ห ลั ก สู ต ร  

จากหนวยงานอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เนื่องจาก

โรงเรียนในจังหวัดมหาสารคาม มีวิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยีมหาสารคาม วิทยาลัยสารพัดชางมหาสารคาม 

วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม และวิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย ท่ีจะสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ท้ัง 35 โรงเรียน จะสามารถนําหลักสูตรการพัฒนาทักษะอาชีพ 

(หลักสูตรฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้น) มาดําเนินการวางแผนพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรูงานอาชีพแบบ
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บูรณาการสูการมีงานทําในศตวรรษท่ี 21 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทําใหเกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลตอไป 

วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือพัฒนาครูกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ ใหสามารถนําหลักสูตรสูการปฏิบัติจริง 

ในการจัดการเรียนการสอนงานอาชีพท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ กับนักเรียนระดับตาง ๆ ใหเหมาะสมกับวัยได

อยางมีคุณภาพ เปนรูปธรรมและตอเนื่อง  
 

 2. เพ่ือพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรูงานอาชีพแบบบูรณาการสูการมีงานทําในศตวรรษท่ี 21  

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใหนักเรียนสามารถนําการสรางอาชีพไปประยุกตใชในการดํารงชีวิต ท่ี

เหมาะสมกับทองถ่ิน และสังคมในศตวรรษท่ี 21 
 

3.เพ่ือนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษางานอาชีพเพ่ือการมีงานทําในศตวรรษท่ี 21 ตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เปาหมาย  

 1. เปาหมายเชิงปริมาณ  

    1.1 ครู จํานวน 35 โรงเรียน ไดรับการพัฒนาใหสามารถนําหลักสูตรสูการปฏิบัติจริง 

ในการจัดการเรียนการสอนงานอาชีพท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติกับนักเรียนระดับตาง ๆ ใหเหมาะสมกับวัยได

อยางมีคุณภาพ เปนรูปธรรมและตอเนื่อง 

             1.2 ครู จํานวน 35 โรงเรียน สามารถจัดการเรียนรูงานอาชีพแบบบูรณาการสูการมีงานทํา 

ในศตวรรษท่ี 21 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีเอ้ือตอการพัฒนาผูเรียน และไดรับการนิเทศ 

ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

   1.3 นักเรียน จํานวน 35 โรงเรียน มีความรู ประสบการณ ความถนัด และทักษะพ้ืนฐานอาชีพ 

เพ่ือการมีงานทําในศตวรรษท่ี 21 อยางนอย 1 ทักษะพ้ืนฐานอาชีพ ท่ีเหมาะสมกับทองถ่ินและสังคม 

   2. เปาหมายเชิงคุณภาพ  

   2.1 ครู สามารถนํ าหลักสูตรสู การปฏิบั ติ จริ ง ในการจัดการ เรี ยนการสอนงานอาชีพ  

ท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ กับนักเรียนระดับตาง ๆ ใหเหมาะสมกับวัยไดอยางมีคุณภาพ เปนรูปธรรม  

และตอเนื่อง  

   2.2 ครูไดรับการพัฒนาสมรรถนะใหสามารถจัดการเรียนรูงานอาชีพแบบบูรณาการสูการมีงานทํา 

ในศตวรรษท่ี 21 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีเ อ้ือตอการพัฒนาผู เรียนใหสามารถนํา 

การสรางอาชีพ  และไดรับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

             2.3 นักเรียนมีความรู ประสบการณ ความถนัด และทักษะพ้ืนฐานงานอาชีพและการมีงานทํา  

ท่ีเหมาะสมกับทองถ่ินและสังคมในศตวรรษท่ี 21 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน  
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วิเคราะหปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

   1. หลักความพอประมาณ 

   - พอประมาณกับเวลาท่ีใชดําเนินกิจกรรมตั้งแตเตรียมการ จัดทํา และสรุปประเมินผล 

   - พอประมาณกับความสามารถของครู ผูปกครอง และนักเรียน ท่ีจะชวยกันดําเนินงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

    - พอประมาณกับวัสดุ อุปกรณตางๆท่ีตองใชในการซอมและเรียนเสริม 

    - พอประมาณกับสภาพความแตกตางระหวางบุคคล 

  2. หลักการมีเหตุผล 

   - เปนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

   - พัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบรูณ 

   - ยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได 

   - การสรางนักเรียนใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู 

   - เพ่ือใหนักเรียนมีความรูความสามารถศึกษาตอระดับสูงไดมากข้ึน 

  3. หลักภูมิคุมกัน 

   - ตองมีการตั้งกรรมการดําเนินงานและเตรียมจัดกิจกรรมเปนอยางดี 

   - ตองมีการตั้งกรรมการดําเนินงานรับผิดชอบดานตางๆใหชัดเจน 

   - ตองมีการประชุมปรึกษาหารืออยางเสมอ 

   - ตองมีการประสานงานกับกลุมเปาหมาย ครู ผูปกครอง ชุมชน และผูเก่ียวของ 

   - มีการประเมินการทํางานเปนระยะแลวนําผลมาใชปรับปรุงการทํางานตอไป 

   - มีการประเมินการทํางาน สรุปงาน แลวนําผลมาใชปรับปรุง วางแผนการทํางานครั้งตอไป 

   4. เง่ือนไขคุณธรรม 

   - มีความรับผิดชอบในหนาท่ีของครูและนักเรียน 

   - ประหยัดการใชงบประมาณ วัสดุอยางคุมคา 

   - ความขยันอดทน ประหยัด 

   - สรางความสํานึกใหนักเรียนเปนบุคคลแหงการเรียนรู 

  5. เง่ือนไขความรู 

   - องคความรูท่ีไดรับดานการจัดการเรียนการสอนของครู 

   - ความรูฝกทักษะใหนักเรียนรูจักคิด วิเคราะห 

   - ความรูดานการประสานงาน 

   - ความรูดานการสรุปงานประเมินงาน 
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กิจกรรมดําเนินงาน 
 

 1. กิจกรรมการประชุมคณะทํางานวิเคราะหทบทวนการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู 

งานอาชีพแบบบูรณาการสูการมีงานทําในศตวรรษท่ี 21 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 2.  กิจกรรมการวางแผนการจัดทําขอมูลลักษณะอาชีพ แผนการพัฒนาการจัดการศึกษา  

และจัดทําเครื่องมือติดตามผลการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรูงานอาชีพแบบบูรณาการสูการมีงานทําใน

ศตวรรษท่ี 21 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 3. เตรียมหลักสูตรการจัดการเรียนรูงานอาชีพแบบบูรณาการสูการมีงานทําในศตวรรษท่ี 21  

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมีการวิเคราะหมาตรฐาน การเรียนรู และตัวชี้วัด เพ่ือจัดทํา

คําอธิบายรายวิชา หนวยการเรียนรู  รวมท้ังมีการประเมินความสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู 

และตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู ใหตรงตาม โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา  

 4 . พัฒนาครูกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ ใหมีสมรรถนะการจัดการเรียนรูงานอาชีพ 

แบบบูรณาการสูการมีงานทําในศตวรรษท่ี 21 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใหสามารถนําหลักสูตร

สูการปฏิบัติจริง ในการจัดการเรียนการสอนงานอาชีพท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เปนวิธีการท่ีมุงจะเพ่ิมพูน

ความรู ความชํานาญ และประสบการณ เพ่ือใหครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถปฏิบัติหนาท่ีท่ีอยูใน

ความรับผิดชอบไดดียิ่งข้ึน มีข้ันตอนดังนี้ 

   4.1 จัดอบรมพัฒนาครูเ ก่ียวกับการจัดการเรียนรูงานอาชีพแบบบูรณาการสูการมีงานทํา 

ในศตวรรษท่ี 21 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีเอ้ือตอการพัฒนาผูเรียน ในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม  

  4.2 สงเสริมครูเขารับการอบรมจากหนวยงานภายนอกอ่ืน ๆ ผานระบบ On Site และ Online 

ตามความสนใจ ท่ีสามารถนํา ไปใชประโยชนต อการ พัฒนากระบวนการจัดการ เรี ยนการสอน 

ท่ีสงผลดีตอผูเรียนได 

 5. พัฒนาการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการสูการมีงานทํา ใหนักเรียนมีความรู ประสบการณ  

และทักษะพ้ืนฐานอาชีพ เพ่ือการมีงานทํา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนการจัดกิจกรรม 

การเรียนรูตามข้ันตอน  QSCCS ดังนี้  

  5.1 ข้ันท่ี 1 Learn to Question ไดแก การเตรียมหลักสูตรและแหลงเรียนรูการเตรียมบทบาทครู 

การสํารวจชุมชนสรางแรงบันดาลใจ และการระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู 

   5.2 ข้ันท่ี 2 Learn to Search ไดแก การสืบคน วิ เคราะหจําแนกแยกแยะขอมูลท่ีถูกตอง  

และการออกแบบการเรียนรูรวมกัน  

   5 . 3  ข้ัน ท่ี  3 Learn to Construct ไดแก  การลงมือปฏิบัติ  จากการเรียนรู  การทดลอง  

การสรางชิ้นงาน การเรียนรูจากผูเชี่ยวชาญและของจริง และการแลกเปลี่ยนเรียนรู  

  5.4 ข้ันท่ี 4 Learn to Communicate ไดแก การสรุปขอมูลเพ่ือนําเสนอ สื่อสารในรูปแบบตาง ๆ  

   5.5 ข้ันท่ี 5 Learn to Service ไดแก การประยุกตตอยอดองคความรูเพ่ือสังคม 
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   6. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษางานอาชีพเพ่ือการมีงานทํา เปนการนิเทศ ติดตาม 

และประเมินผลการจัดการศึกษางานอาชีพเพ่ือการมีงานทํา มีข้ันตอนดังนี้ 

  6.1 ข้ันวางแผนการนิเทศ (Plan-P) ดําเนินการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานเพ่ือจัดทําแผน

นิเทศติดตาม และประเมินผล กําหนดประเด็นในการนิเทศ กําหนดวันเวลาในการนิเทศ และกําหนดเครื่องมือ

ในการนิเทศ 

   6 .2 ข้ันสร าง เครื่ อง มือนิ เทศ (Tools-S) จัด ทํา เครื่ อง มือนิ เทศ ติดตามและประเ มินผล 

การปฏิบัติงานของผูรับการนิเทศ เพ่ือใหผูนิเทศทราบถึงท่ีมาของปญหา และความตองการ และวางแผน

แกปญหาไดถูกตอง 

   6.3 ข้ันปฏิบัติการนิเทศ (Do-D) แจงกําหนดการนิเทศ และดําเนินการนิเทศ ตามกระบวนการ

นิเทศ 

   6.4 ข้ันรายงานผลการนิเทศ (Report-R) ดําเนินการประเมินผลและรายงานผลการนิเทศติดตาม 

เพ่ือรายงานผล KRS, ARS, มาตรฐานเขต และการดําเนินงานโครงการ เพ่ือนําผลจัดทําแผนปรับปรุงพัฒนา

ตอไป 

ผลการดําเนินงาน 

(หมายเหตุ  : โครงการน้ีไมไดใชงบประมาณ) 

 ผลการดําเนินงานการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรูงานอาชีพแบบบูรณาการสูการมีงานทํา 

ในศตวรรษท่ี 21 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษามหาสารคาม พบวา ดานปจจัยดําเนินการ โรงเรียนมีหลักสูตรสอดคลองกับความตองการ 

ของผูเรียนและบริบทของชุมชน แผนการเรียนรูมีความชัดเจนและมีความเหมาะสม สื่อประกอบเรียนรู  

มีคุณภาพและพอเพียง วัสดุ/อุปกรณ ในการจัดการเรียนรูมีคุณภาพและพอเพียง  ครูมีความรู และมี

ความสามารถในการถายทอดวิชาท่ีสอน มีแหลงเรียนรูสําหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู และมีภาคีเครือขาย

ใหการสนับสนุนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดานการจัดการเรียนการสอน มีการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานผูเรียน

เป นรายบุ คคล  เช น  อาชีพ  ความรู  ทั กษะ  และประสบการณ  มีการจั ดกระบวนการ เ รี ยนรู   

ตามกระบวนการ QSCCS โดยใชวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู ใหผู เรียนฝกทักษะโดยการปฏิบัติจริง 

ผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง ผูเรียนไดแลกเปลี่ยนเรียนรู ผูเรียนเรียนรูจากแหลงเรียนรู ผูเรียนเรียนรูจากผูรูหรือ

ภูมิปญญาทองถ่ิน มีการวัดผล ประเมินผลท่ีหลากหลาย โดยประเมินผลจากสภาพจริงตามท่ีหลักสูตรกําหนด 

และดานผลการดําเนินการ ผูเรียนตัดสินใจประกอบอาชีพไดสอดคลองกับศักยภาพของตนเอง ผูเรียนมีความรู

ค ว า ม เ ข า ใ จ แ ล ะ มี ทั ก ษ ะ ก า ร ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ  ผู เ รี ย น มี ค ว า ม รู ค ว า ม เ ข า ใ จ แ ล ะ มี ทั ก ษ ะ 

ในการบริหารจัดการในการประกอบอาชีพ ผูเรียนมีโครงการประกอบอาชีพ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ

มีจิตสํานึกความรับผิดชอบตอตนเอง ผู อ่ืนและสังคม และผูเรียนมีอาชีพท่ีสามารถสรางรายไดท่ีม่ันคง 

ในอนาคตได สงผลใหโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม มีผลงาน 
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วิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) เก่ียวกับงานอาชีพเพ่ือการมีงานทํา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง  ดังนี้ 

ลําดับท่ี ช่ือสถานศึกษา ผลงาน/อาชีพ 

1 โรงเรียนหนองมวงวิทยาคาร การทําสมุนไพรวาไรตี้ 

2 โรงเรียนมิตรภาพ การจักสานไมไผ 

3 โรงเรียนดงใหญวิทยาคมฯ การทําดอกไมจันทน 

4 โรงเรียนปอพานวิทยาคมฯ  การทําศิราภรณ 

5 โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ การทําผลิตภัณฑจากกลวย 

6 โรงเรียนบรบือ การทํามันแกวเงินลาน 

7 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม การทํากระจกสลัก 

8 โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล การทําพรมเช็ดเทา 

9 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม การทําผลิตภัณฑจากแตงโม 

10 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ การทําปุยจากใบไม 

11 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคม การทําบายศรีปากชาม นวัตวิถี 

12 โรงเรียนนาดูนประชาสรรค การทําเกาอ้ีมหัศจรรยจากวัสดุเหลือใช 

13 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร การปลูกหมอนเลี้ยงไหม ผลิตเสนไหม ทอผาไหม 

14 โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย การทําพรมเช็ดเทา 

15 โรงเรียนมหาวิชานุกูล การทํากระเปาเก็บความรอน 

16 โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร การทําไขเค็ม 

17 โรงเรียนนาภูพิทยาคม การเจียรไนพลอย 

 

 นอกจากนี้การดําเนินงานยังสงผลท่ีเกิดกับสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน 

ดังนี้ 

  1. ผลท่ีเกิดกับสถานศึกษา 

   สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพใหเอ้ือตอการพัฒนา 

ผูเรียนใหเกิดทักษะพ้ืนฐานอาชีพ มีทักษะจําเปนในศตวรรษท่ี 21 นําไปสูการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทํา 

(Career Education) สอดคลองกับความตองการของผู เรียนและทอง ถ่ิน รวมท้ังได พัฒนาการจัด 

การเรียนการสอนเพ่ืออาชีพและการมีงานทําในศตวรรษท่ี 21 ตามแนวทางแหงศาสตรพระราชา  

  2. ผลท่ีเกิดกับครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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   ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูและทักษะพ้ืนฐานอาชีพ 

และการทํางานใหกับนักเรียนระดับตาง ๆ ใหเหมาะสมกับวัยไดอยางมีคุณภาพ เปนรูปธรรมและตอเนื่อง  

มีการจัดการเรียนการสอนพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ทักษะและกระบวนการจัดการเรียนการสอนใหมี

ประสิทธิภาพและเต็มศักยภาพ มีการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการพัฒนาตนเองและพัฒนา

ผูเรียน รวมท้ังมีนวัตกรรมทางการบริหารจัดการการจัดการเรียนรู และการสงเสริมอาชีพ นอกจากนี้ครูไดรับ 

การนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ และการมีงานทําอยางเปนระบบ 

จากการมีสวนรวมของทุกฝาย ท้ังในรูปแบบ on site และ on line 

  3. ผลท่ีเกิดกับนักเรียน 

    จากการดําเนินงานโครงการการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรูงานอาชีพแบบบูรณาการ 

สูการมีงานทําในศตวรรษท่ี 21 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม สงผลใหนักเรียนมีทักษะท่ีจําเปนเพ่ือท่ีจะสามารถประกอบอาชีพได ดังนี้ 

    3.1 นักเรียนมีทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะกระบวนการ

แกปญหา เปนการเรียนรูกระบวนการทํางานและลงมือปฏิบัติงานดวยตนเองโดยมุงเนนการฝกวิธีการทํางาน

อยางสมํ่าเสมอ เพ่ือใหเกิดความเชี่ยวชาญในงานท่ีทํา ท้ังการทํางานเปนรายบุคคลและการทํางานเปนทีม  

    3.2 นักเรียนมีทักษะการทํางานรวมกัน เราตองพัฒนาตัวเองใหสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 

โดยตองเปนบุคคลท่ีมีบุคลิกนิสัยยืดหยุน ประนีประนอม สามารถเขากับผูอ่ืนได แลกเปลี่ยนขอมูลกับผูอ่ืน

เสมอ มีความจริงใจ ไมเอาเปรียบผูอ่ืน 

    3.3 ทักษะการแสวงหาความรู ในการทํางานทุกอยาง เราจะตองศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม

ตลอดเวลา เพราะวาปจจุบันวิทยาการตางๆ ไดพัฒนาและเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว โดยแสวงหาความรูจาก

ตํารา หนังสือพิมพ วารสาร โทรทัศน ฯลฯ 

    3.4 ทักษะการจัดการ ทักษะการจัดการ เปนทักษะท่ีมีความจําเปน โดยเฉพาะบุคคล 

ท่ีเปนผูบริหาร ตองมีความสามารถในการวางแผน จัดระบบงาน จัดระบบบุคคล มอบหมายงานหรือสั่งการ 

และการประเมินผลงานได 

     3.5 นักเรียนมีความภูมิใจในความเปนไทย นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สูการปฏิบัติใหมีความรอบรู และมีทักษะพ้ืนฐานในงานอาชีพเพ่ือการทํางาน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สูงข้ึน 

8. ภาพกิจกรรม  

ภาพกิจกรรมตัวอยาง 

โรงเรียนท่ีดําเนินการการจัดการเรียนรูงานอาชีพแบบบูรณาการสูการมีงานทํา 

ในศตวรรษท่ี 21 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม   
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โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรคผลิตปุยหมักชีวภาพจากใบไมแหง และน้ําหมักชีวภาพ 

โรงเรียนดงใหญวิทยาคมฯ ทําดอกไมจันทน           โรงเรียนนาภูพิทยาคม เจียรไนพลอย 

 

โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ปลูกหมอนเลี้ยงไหม ผลิตเสนไหม ทอผาไหม 

โรงเรียนบรบือ มันแกวเงินลาน     
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ดําเนินการ
จํานวน 39 โครงการ

คิดเปน 88.64%

ไมไดดําเนินการ
จํานวน 5

โครงการ
คิดเปน 11.36%

ดําเนินการแลว

ไมไดดําเนินการ

รายงานผลการกํากับติดตาม การดําเนินงาน 

สรุปการดําเนินงาน โครงการ / กิจกรรม 

จํานวนท้ังส้ิน 44 โครงการ 
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บทท่ี 4 

สรุปผลการดําเนินงานและขอเสนอแนะ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ไดดําเนินงานดานการดูแลสนับสนุนการ

จัดการศึกษาในสังกัด โดยมีสถานศึกษา จํานวน 35 แหง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไดมีการวางแผนพัฒนา

ดานการจัดการศึกษา เพ่ือใหครอบคลุมและตรงความตองการของสถานศึกษาและสอดคลองเปนไปตาม

นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท้ังนี้ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

มหาสารคาม จึงจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ

รวบรวมและวิเคราะหขอมูลผลการดําเนินงานการจัดการการศึกษาและเพ่ือเผยแพรผลการดําเนินงานดานการ

สนับสนุนการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม โดยสรุปผลการ

ดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  ดังนี้ 

1.ผลการปฏิบัติราชการมีผลการดําเนินงานแตละรายการดังนี้ 

 1.1 ผลการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ไดคะแนนเฉลี่ยรวม 6 ตัวชี้วัด 

ระดับคุณภาพ 4.83 ระดับดีเยี่ยม  รายละเอียดดังนี้ 

ตัวชี้วัด ระดับคุณภาพ คําอธิบายระดับ

คุณภาพ 

ตัวชี้วัดที่ 1 รอยละของผูเรียนที่เขารวมกิจกรรมที่สงเสริม สนับสนุนในการสราง

ภูมิคุมกัน พรอมรับมอืการเปล่ียนแปลงและภัยคุกคามแบบใหม ทุกรูปแบบ 

4 ดีมาก 

ตัวชี้วัดที่ 10 รอยละของนักเรียนปฐมวยัมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

(สําหรับ สพป.) 

  

ตัวชี้วัดที่ 11 รอยละของผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคระดับดีขึ้นไป 5 ดีเยี่ยม 

ตัวชี้วัดที่ 14 รอยละของครูสอนภาษาองักฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษาไดรับการพัฒนาและยกระดับความรูภาษาอังกฤษโดยใชระดับการ

พัฒนาทางดานภาษา (CEF)ตามเกณฑทีก่ําหนด 

5 ดีเยี่ยม 

ตัวชี้วัดที่ 15 รอยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนตนไดรับการ

เตรียมความพรอม (ดานการอาน คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร)ในการประเมนิ

ระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 

5 ดีเยี่ยม 

ตัวชี้วัดที่ 16 รอยละของสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอนตามพหุปญญา 5 ดีเยี่ยม 

ตัวชี้วัดที่ 17 รอยละของนักเรียนที่ไดรับการคัดกรองเพื่อพัฒนาพหุปญญารายบุคคล 5 ดีเยี่ยม 

ตัวชี้วัดที่ 18 รอยละของหนวยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่เปน

ดิจิทัล 

5 ดีเยี่ยม 

คะแนนเฉลี่ยรวม 6 ตัวชี้วดั 4.83 ดีเยี่ยม 
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  1.2 การติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา ตามมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 จํานวน 3 

มาตรฐาน 17 ประเด็นการพิจารณาการพิจารณาโดยใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษารายงานขอมูลทางระบบ

อิเล็กทรอนิกส  (electrooic Monitoring and Evaluation System : e-Mes) สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดแจงผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ตามมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยผลการประเมินสรุปภาพรวมมาตรฐานท่ี 3 อยูในระดับ ดีเยี่ยม 

  1.3 การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 สรุปผลการประเมิน ระดับคุณภาพ คะแนน 90.50   สําหรับการประเมินตัวชี้วัดตาม

มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระบบยังไมประมวลผล

การประเมินฯ 

  1.4 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  คะแนน  94.14 ระดับผลคะแนน  A 

เปรียบเทียบกับปท่ีผานมาเพ่ิมข้ึน 1.30  เปรียบเทียบกับเกณฑ ผลการประเมินผาน 

 2. ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

  สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2564 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ไดวิเคราะหผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติข้ันพ้ืนฐาน

ข้ันพ้ืนฐานในปการศึกษา 2562 – 2564 ในภาพรวมและในสาระการเรียนรูเพ่ือวางแนวทางในการสงเสริม สนับสนุนและ

พัฒนาในดานวิชาการ และเทคโนโลยีใหกับผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอนและนักเรยีน ใหเกิดการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนของนักเรียน (การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET))  

 

 

 

 

 

 

 

ระดับเขต

พื้นที่การศึกษา
ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ

2562 36.96 36.52 36.30

2563 40.17 36.33 36.01

2564 37.54 34.84 34.56

วิชา

ปีการศึกษา

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
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ระดับเขต

พื้นที่การศึกษา
ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ

ภาษาไทย 56.7 52.13 51.19

ภาษาอังกฤษ 32.14 30.79 31.11

คณิตศาสตร 27.79 24.75 24.47

วิทยาศาสตร 33.53 31.67 31.45

รวม 37.54 34.84 34.56

วิชา

ปีการศึกษา2564

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  

จําแนกตามสาระการเรียนรู 

ระดับเขตพื้นที่

การศึกษา
ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ

2562 30.48 32.62 32.34

2563 31.81 34.13 33.79

2564 30.43 32.38 31.75

ปการศึกษา
ปการศึกษา

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 

ระดับเขตพื้นที่

การศึกษา
ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ

ภาษาไทย 45.74 47.74 46.4

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 35.28 37.45 36.87

ภาษาอังกฤษ 22.50 25.83 25.56

คณิตศาสตร 19.49 21.83 21.28

วิทยาศาสตร 28.15 29.04 28.65

รวม 30.43 32.38 31.75

วิชา
ปการศึกษา

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  

จําแนกตามสาระการเรียนรู 
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           นักเรียนท่ีมีผลการทดสอบไดคะแนนเต็ม 100 คะแนน รายวิชาคณิตศาสตร จํานวน 4 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

3. ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

  ดวยสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ไดจัดทําโครงการท่ีหลากหลาย

ตามแผนปฏิบัติการเพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม สงผล

ใหเกิดกับผูเรียน การบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ดังโครงการใน

แผนปฏิบัติการ อาทิเชน โครงการสงเสริมความเขมแข็งและพัฒนาคุณภาพระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา เพ่ือเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ปงบประมาณ 2565  โครงการพัฒนา

ระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรูสูการยกระดับคุณภาพการศึกษา  โครงการยกระดับผลการเรียนรู

คณิตศาสตร สูการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูครูคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษา  โครงการพัฒนา

สมรรถนะการจัดการเรียนรูของครูท่ีสงเสริมการใชเทคโนโลยีผนวก เนื้อหาวิชาดวยกระบวนการพัฒนา

บทเรียนรวมกันสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม  โครงการพัฒนาคุณภาพ

โรงเรียนสารคามพิทยาคม 

   1. เด็กหญิงชลิตา  เรณู    

   2. เด็กหญิงปภาวรินทร  สบืเหลาง้ิว  

   3. เด็กหญิงกันยกร  โตหนองหวา 

โรงเรียนวาปปทุม 

   1. เด็กชายศุกลวิชญ  ประโคทัง 
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การศึกษาเรียนรวม  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูเชิงรุก Active Learning ท่ีเนนสมรรถนะดานการคิด

ของผูเรียนในศตวรรษท่ี 21  

  จากผลการดําเนินการท่ีกลาวมา พบวา สงผลใหเกิดคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 

 ผูเรียน ทุกระดับและทุกกลุม ไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู

ตลอดชีวิตอยางท่ัวถึง พรอมท้ังมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพ 

ครูสามารถมีนวัตกรรมการจัดการเรียนรูยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดย

การจัดการเรียนรูสูทักษะผูเรียนศตวรรษท่ี 21 ดวยชุดกิจกรรม Active Learning ท่ีเนนกระบวนการคิดอยาง

มีคุณภาพ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม และสถานศึกษาสามารถดําเนินการ 

นํานโยบายสูการปฏิบัติ เพ่ือใหประชาชน ผูปกครองและนักเรียนไดรับประโยชนสูงสุด เปนการบริหารงาน

นําไปสูการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (Good Governance) สรางโอกาสทางการศึกษาใหประชากรวัยเรียน

ไดมีโอกาสอยางท่ัวถึง ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสูงข้ึน และไดมาตรฐาน 
 

ขอเสนอแนะ 

-เนื่องจากการดําเนินการอยูในชวงการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

(Covid -19) ทําใหเกิดปญหาในการดําเนินการไมเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไว 

-ไดรับการจัดสรรงบประมาณลาชา ทําใหการดําเนินงานโครงการลาชา บางโครงการไม

สามารถดําเนินการไดทันตามหวงเวลาท่ีกําหนด  บางโครงการไมไดรับการจัดสรรงบประมาณทําใหไมสามารถ

ดําเนินการได เห็นควรจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอและทันตอการดําเนินการ 

 



 
 

ภาคผนวก 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
 
 

 

ผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา  
ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษามหาสารคาม 
 

ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ ค าอธิบาย
ระดับคุณภาพ 

ตัวช้ีวัดที่ 1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนในการสร้าง
ภูมิคุ้มกัน พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามแบบใหม่ ทุกรูปแบบ 

4 ดีมาก 

ตัวช้ีวัดที่ 10 ร้อยละของนักเรียนปฐมวัยมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
(ส าหรับ สพป.) 

  

ตัวช้ีวัดที่ 11 ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป 5 ดีเยี่ยม 
ตัวช้ีวัดที่ 14 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษา 
และมัธยมศึกษาได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับ 
การพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

5 ดีเยี่ยม 

ตัวช้ีวัดที่ 15 ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
ได้รับการเตรียมความพร้อม (ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์)  
ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 

5 ดีเยี่ยม 

ตัวช้ีวัดที่ 16 ร้อยละของสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอนตามพหุปัญญา 
ตัวช้ีวัดที่ 17 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพ่ือพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 

5 ดีเยี่ยม 

ตัวชี้วัดที่ 18 ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบรหิารจัดการที่เป็นดิจิทัล 5 ดีเยี่ยม 
คะแนนเฉลี่ยรวม 6 ตวัชี้วดั 4.83 ดีเยี่ยม 

 
หมายเหตุ : ตัวชี้วัดที่ 6 อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดส านักงานคณะกรรมการ 
 การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ร้อยละ 70) ไม่ประเมินระดับคุณภาพ 
 จังหวัดมหาสารคาม ด าเนินการได้ ร้อยละ 73.41 
 
 

 
 

(นางสาวรัตนา  แสงบัวเผื่อน) 
ผู้อ านวยการส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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สพม. เขต 26  รอบที� 2 ปี 64 (รอบ 12 เดอืน)

 คน้หา

คาํชี�แจง : สถานะขอ้มลู  ยงัไมร่ายงานผล  รอการรับรองผล ไมรั่บรอง  รับรองผล
 

 การประเมนิตวัชี�วดัตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
     ตวัชี�วดัที� 1 ระดบัความสําเร็จของการดาเนนิโครงการสง่เสรมิผูเ้รยีนใหม้คีณุลกัษณะ และทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที�
21
          1 ระดบัความสําเร็จของการดาเนนิโครงการสง่เสรมิผูเ้รยีนใหม้ี
คณุลกัษณะ และทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที� 21

  5.0000 | รอ้ยละ
100.00

                                

               a) จํานวนโรงเรยีนที�ดําเนนิกจิกรรมครบตามทกํีาหนดทกุกจิกรรม 10 โรง 

               b) จํานวนโรงเรยีนกลุม่เป้าหมายทั�งหมด 10 โรง 

               
c) จํานวนผูเ้รยีนที�ไดรั้บการพัฒนาใหม้คีณุลกัษณะและทกัษะการ
เรยีนรูใ้นศตวรรษที� 21

17094 คน 

               d) จํานวนผูเ้รยีนกลุม่เป้าหมายทั�งหมด 17094 คน 

     ตวัชี�วดัที� 2 ระดบัคะแนนเฉลี�ยผลการทดสอบทางการศกึษา
          2.1 ระดบัคะแนนเฉลี�ยผลการทดสอบทางการศกึษา NT (ชั�นประถม
ศกึษาปีที� 3)/ระดบัคะแนนเฉลี�ยผลการทดสอบทางการศกึษา O-NET (ชั�น
มธัยมศกึษาปีที� 6 )

  3.6100 | รอ้ยละ
72.20

                       

               a) คา่ระดบัคะแนนที�ไดจ้ากการเทยีบเกณฑแ์ลว้ 3.61 คะแนน 

     ตวัชี�วดัที� 3 การพัฒนาองคก์ารสูด่จิทิลั Data Catalogue
          3.1 ระดบัความสําเร็จของการดําเนนิการจัดเก็บขอ้มลูนักเรยีนที�มอียูจ่รงิ
ในโรงเรยีนดว้ยระบบ DMC (Data Management Center)

  5.0000 | รอ้ยละ
100.00

                                

               
a) จํานวนโรงเรยีนที�เก็บขอ้มลูนักเรยีนรายบคุคลที�มอียูจ่รงิใน
โรงเรยีนดว้ยระบบ DMC : Data Management Center ครบถว้นสม
บรณู์

35 โรง 

               b) จํานวนโรงเรยีนทั�งหมดในเขตพื�นที�การศกึษา 35 โรง 

 รายงานผลคะแนน

สพม. เขต 26 รอบที� 2 ปี 64 (รอบ 12 เดอืน) 



0
ยงัไมร่ายงาน

0
รอการรับรอง

73
รับรอง

2
ไมรั่บรอง

More info  More info 

More info  More info 
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          3.2 รอ้ยละความสําเร็จของการดําเนนิการจัดเก็บขอ้มลูครแูละบคุลากร
ทางการศกึษารายคน ดว้ยระบบบรหิารทรัพยากรบคุคล HRMS (Human
Resource Management System)

  5.0000 | รอ้ยละ
100.00

                                

               
a) รอ้ยละความสําเร็จของการดําเนนิการจัดเก็บขอ้มลูครแูละ
บคุลากรทางการศกึษารายคน ดว้ยระบบบรหิารทรัพยากรบคุคล
HRMS (Human Resource Management System)

98.27 รอ้ยละ 

     ตวัชี�วดัที� 4 การประเมนิสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)
          4 การประเมนิสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA
4.0)

  3.2275 | รอ้ยละ
64.55

                     

               
a) คา่ระดบัคะแนนที�ไดจ้ากการประเมนิสถานะของหน่วยงานในการ
เป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

3.2275 คะแนน 

     ตวัชี�วดัที� 5 การลดพลงังาน

          5.1 พลงังานไฟฟ้า   5.0000 | รอ้ยละ
100.00

                                

               
a) คา่ระดบัคะแนนที�ไดจ้ากการเทยีบเกณฑก์ารใชไ้ฟฟ้าจาก
กระทรวงพลงังาน 5 คะแนน 

          5.2 พลงังานดา้นนํ�ามนัเชื�อเพลงิ   5.0000 | รอ้ยละ
100.00

                                

               
a) คา่ระดบัคะแนนที�ไดจ้ากการเทยีบเกณฑก์ารใชนํ้�ามนัเชื�อเพลงิ
จากกระทรวงพลงังาน 5 คะแนน 

     ตวัชี�วดัที� 6 มาตรการลดและคดัแยกขยะมลูฝอยในหน่วยงานภาครัฐ

          6 มาตรการลดและคดัแยกขยะมลูฝอยในหน่วยงานภาครัฐ   5.0000 | รอ้ยละ
100.00

                                

               
a) มกีารจัดทําแผนปฏบิตักิารลด และคดัแยกขยะมลูฝอยของหน่วย
งาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และไดรั้บความเห็นชอบจากผู ้
บรหิารองคก์ารหรอืผูท้ี�ไดรั้บมอบอํานาจจากผูบ้รหิารองคก์าร

1
ดําเนนิการกรอก1/ไม่
ดําเนนิการกรอก0 

               

b) มกีารคดัแยกขยะมลูฝอยเพื�อนําไปจัดการอยา่งเหมาะสม ถกูตอ้ง
ตามหลกัวชิาการ ไมเ่กดิการนําขยะมลูฝอยที�คดัแยกแลว้กลบัไป
รวมอกี โดยมกีารคดัแยกขยะมลูฝอยอยา่งนอ้ยเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่
ขยะรไีซเคลิ ขยะอนัตราย และขยะทั�วไป

1
ดําเนนิการกรอก1/ไม่
ดําเนนิการกรอก0 

               
c) มป้ีายแสดงประเภทของขยะมลูฝอยที�ถงัขยะอยา่งชดัเจน เพื�อให ้
ผูม้าใชบ้รกิารสามารถทิ�งขยะไดอ้ยา่งถกูตอ้งโดยสะดวก 1

ดําเนนิการกรอก1/ไม่
ดําเนนิการกรอก0 

               
d) มกีารจัดทําสื�อรณรงคก์ารจัดการขยะในหน่วยงาน (วดิโีอ /อนิโฟ
กราฟฟิก เป็นตน้)

1
ดําเนนิการกรอก1/ไม่
ดําเนนิการกรอก0 

               e) มจีดุเก็บรวบรวมขยะอนัตรายที�เหมาะสม ถกูตอ้งตามหลกัวชิาการ 1
ดําเนนิการกรอก1/ไม่
ดําเนนิการกรอก0 

               
f) มกีจิกรรมใหค้วามรูใ้นการคดัแยกขยะมลูฝอยกอ่นทิ�งแกเ่จา้
หนา้ที�ในหน่วยงาน เชน่ การจัดกจิกรรมรณรงค ์การอบรม KM การจัด
นทิรรศการเพื�อใหค้วามรู ้เป็นตน้

1
ดําเนนิการกรอก1/ไม่
ดําเนนิการกรอก0 

               
g) มกีจิกรรมสง่เสรมิใหเ้จา้หนา้ที�มสีว่นรว่มในการนําขยะมลูฝอยมา
ใชป้ระโยชน ์เชน่ หมกัทําปุ๋ ย นํ�าหมกัชวีภาพ เลี�ยงไสเ้ดอืน ธนาคาร
ขยะ ผา้ป่ารไีซเคลิ เป็นตน้

1
ดําเนนิการกรอก1/ไม่
ดําเนนิการกรอก0 

               
h) มกีจิกรรมเพื�อลดการใชถ้งุพลาสตกิหหูิ�ว เชน่ การสง่เสรมิการใช ้
ตะกรา้ ถงุผา้ ปิ�นโต ภาชนะหรอืบรรจภุณัฑท์ี�เป็นมติรกบัสิ�งแวดลอ้ม
ในการซื�อสนิคา้ เป็นตน้

1
ดําเนนิการกรอก1/ไม่
ดําเนนิการกรอก0 

               
i) มกีจิกรรมเพื�อลดการใชแ้กว้พลาสตกิใชค้รั�งเดยีวทิ�ง เชน่ การ
รณรงคใ์หใ้ชแ้กว้สว่นตวั การลดราคาใหก้บัลกูคา้ที�นําแกว้สว่นตวัมา
ซื�อนํ�า เป็นตน้

1
ดําเนนิการกรอก1/ไม่
ดําเนนิการกรอก0 

               
j) ไมม่กีารใชโ้ฟมบรรจอุาหารในรา้นคา้ตา่ง ๆ ที�ตั�งในหน่วยงาน รวม
ถงึกจิกรรมตา่ง ๆ ที�จัดขึ�นในหน่วยงาน และไมม่กีารนําโฟมบรรจุ
อาหารเขา้มาในหน่วยงาน

1
ดําเนนิการกรอก1/ไม่
ดําเนนิการกรอก0 
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     ตวัชี�วดัที� 7 การกํากบัดแูลการทจุรติ (ITA)

          7.1 คะแนนการประเมนิ ITA สํานักงานเขตพื�นที�การศกึษา   4.0000 | รอ้ยละ
80.00

                          

               
a) คา่คะแนนการประเมนิ ITA สํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาที�ไดจ้าก
การเทยีบเกณฑแ์ลว้ 4 คะแนน 

          7.2 คะแนนการประเมนิ ITA สถานศกึษา   5.0000 | รอ้ยละ
100.00

                                

               
a) คา่คะแนนการประเมนิ ITA สถานศกึษาที�ไดจ้ากการเทยีบเกณฑ์
แลว้ 5 คะแนน 

     ตวัชี�วดัที� 8 ระบบตดิตามการปฏบิตังิานเพื�อการบรหิารงานขององคก์ร
          8.1 สํานักงานเขตพื�นที�การศกึษานําระบบอเิล็กทรอนกิสม์าใชใ้นการ
ตดิตามการปฏบิตังิานตามภารกจิงาน 4 ดา้น ไดแ้ก ่- ดา้นบรหิารงานทั�วไป -
ดา้นบรหิารแผนงานและงบประมาณ - ดา้นบรหิารงานบคุคล - ดา้นบรหิาร
วชิาการ

  5.0000 | รอ้ยละ
100.00

                                

               a) จัดเก็บเป็นปัจจบุนัและเรยีกดขูอ้มลูไดแ้บบ Real time 1
ดําเนนิการกรอก1/ไม่
ดําเนนิการกรอก0 

               b) มกีารสรปุผลออกรายงาน (Report) ได ้ 1
ดําเนนิการกรอก1/ไม่
ดําเนนิการกรอก0 

               
c) ผลวเิคราะหข์อ้มลูไปใชป้รับปรงุ พัฒนาการใหบ้รกิารและการ
ปฏบิตังิาน 1

ดําเนนิการกรอก1/ไม่
ดําเนนิการกรอก0 

               
d) จัดเก็บขอ้มลูครบ 4 ดา้น จัดเก็บเป็นปัจจบุนัเรยีกดขูอ้มลูไดแ้บบ
Real time และสรปุผลการดําเนนิงานเพื�อนําใชใ้นการตดัสนิใจของผู ้
บรหิารได ้

1
ดําเนนิการกรอก1/ไม่
ดําเนนิการกรอก0 

          8.2 สถานศกึษามกีารนําระบบอเิล็กทรอนกิสม์าใชใ้นการตดิตามการ
ปฏบิตังิานตามภารกจิงาน 4 ดา้น ไดแ้ก ่- ดา้นบรหิารงานทั�วไป - ดา้นบรหิาร
แผนงานและงบประมาณ - ดา้นบรหิารงานบคุคล - ดา้นบรหิารวชิาการ

  5.0000 | รอ้ยละ
100.00

                                

               
a) สถานศกึษาในสงักดัมกีารจัดเก็บขอ้มลูเป็นปัจจบุนัอยา่งนอ้ย 1
ดา้น นอ้ยกวา่รอ้ยละ 40 ของสถานศกึษาในสงักดั 1

ดําเนนิการกรอก 1/ไม่
ดําเนนิการกรอก 0 

               
b) สถานศกึษาในสงักดัมกีารจัดเก็บขอ้มลูเป็นปัจจบุนัอยา่งนอ้ย 2
ดา้น ตั�งแตร่อ้ยละ 40 - 60.99 ของสถานศกึษาในสงักดั 1

ดําเนนิการกรอก 1/ไม่
ดําเนนิการกรอก 0 

               
c) สถานศกึษาในสงักดัมกีารจัดเก็บขอ้มลูเป็นปัจจบุนัอยา่งนอ้ย 3
ดา้น ตั�งแตร่อ้ยละ 61 - 80.99 ของสถานศกึษาในสงักดั 1

ดําเนนิการกรอก 1/ไม่
ดําเนนิการกรอก 0 

               
d) สถานศกึษาในสงักดัมกีารจัดเก็บขอ้มลูเป็นปัจจบุนัอยา่งนอ้ย 4
ดา้น มากกวา่รอ้ยละ 81 ของสถานศกึษาในสงักดั 1

ดําเนนิการกรอก 1/ไม่
ดําเนนิการกรอก 0 

          8.3 มกีารใชร้ะบบอเิล็กทรอนกิสใ์นการประเมนิความพงึพอใจของ
ประชาชนหรอืผูรั้บบรกิาร

  5.0000 | รอ้ยละ
100.00

                                

               
a) มกีารใชร้ะบบอเิล็กทรอนกิสใ์นการประเมนิความพงึพอใจของ
ประชาชนหรอืผูรั้บบรกิาร 1

ดําเนนิการกรอก1/ไม่
ดําเนนิการกรอก0 

     ตวัชี�วดัที� 9 การสง่เสรมิการใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัในองคก์ร

          9.1 ความมั�นคงปลอดภยัในไซเบอร ์(Cyber)
  4.0000 | รอ้ยละ

80.00
                          

               a) คะแนนความมั�นคงปลอดภยัในไซเบอร ์(Cyber) 4 คะแนน 

          9.2 การขบัเคลื�อนระบบคลงัสื�อการเรยีนรูเ้ทคโนโลยดีจิทิลั ระดบัการ
ศกึษาขั�นพื�นฐาน    

          9.2.1 กจิกรรมที� 1 สํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาไดรั้บความรูแ้ละสรา้ง
ความเขา้ใจเกี�ยวกบัระบบคลงัสื�อการเรยีนรูเ้ทคโนโลยดีจิทิลั ระดบัการศกึษา
ขั�นพื�นฐาน จากสื�อประชาสมัพันธแ์ละการเรยีนรูข้องสํานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขั�นพื�นฐาน

  5.0000 | รอ้ยละ
100.00
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a) สํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาไดรั้บความรูแ้ละสรา้งความเขา้ใจ
เกี�ยวกบัระบบคลงัสื�อการเรยีนรูเ้ทคโนโลยดีจิทิลั ระดบัการศกึษาขั�น
พื�นฐาน จากสื�อประชาสมัพันธแ์ละการเรยีนรูข้องสํานักงานคณะ
กรรมการการศกึษาขั�นพื�นฐาน

1
ดําเนนิการกรอก 1 /
ไมดํ่าเนนิการกรอก 0 

          9.2.2 กจิกรรมที� 2 สํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาดําเนนิการแตง่ตั�งคณะ
ทํางานขบัเคลื�อนคลงัสื�อการเรยีนรูเ้ทคโนโลยดีจิทิลั ระดบัการศกึษาขั�นพื�น
ฐาน ในเขตพื�นที�การศกึษา

  5.0000 | รอ้ยละ
100.00

                                

               
a) สํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาดําเนนิการแตง่ตั�งคณะทํางานขบั
เคลื�อนคลงัสื�อการเรยีนรูเ้ทคโนโลยดีจิทิลั ระดบัการศกึษาขั�นพื�น
ฐาน ในเขตพื�นที�การศกึษา

1
ดําเนนิการกรอก 1 /
ไมดํ่าเนนิการกรอก 0 

          9.2.3 กจิกรรมที� 3 สํานักงานเขตพื�นที�การศกึษากําหนดแผนการดําเนนิ
การขบัเคลื�อนระบบคลงัสื�อการเรยีนรูเ้ทคโนโลยดีจิทิลั ระดบัการศกึษาขั�นพื�น
ฐาน เพื�อเผยแพรแ่ละประชาสมัพันธ ์ระบบคลงัสื�อการเรยีนรูเ้ทคโนโลยดีจิทิลั
ระดบัการศกึษาขั�นพื�นฐานฯ

  5.0000 | รอ้ยละ
100.00

                                

               a) กําหนดแผนการเผยแพรร่ะบบคลงัสื�อฯ 1
ดําเนนิการกรอก 1 /
ไมดํ่าเนนิการกรอก 0 

               b) ประชาสมัพันธร์ะบบคลงัสื�อฯ 1
ดําเนนิการกรอก 1 /
ไมดํ่าเนนิการกรอก 0 

               
c) กําหนดแผนการเผยแพร ่และประชาสมัพันธร์ะบบคลงัสื�อฯ และ
แผนพัฒนาใหค้วามรูใ้นการใชร้ะบบคลงัสื�อการเรยีนรูเ้ทคโนโลยี
ดจิทิลั ใหแ้กค่รแูละบคุลากรทางการศกึษา

1
ดําเนนิการกรอก 1 /
ไมดํ่าเนนิการกรอก 0 

               

d) กําหนดแผนการเผยแพร ่และประชาสมัพันธร์ะบบคลงัสื�อฯ และ
แผนพัฒนาใหค้วามรูใ้นการใชร้ะบบคลงัสื�อและสื�อการเรยีนรู ้
เทคโนโลยดีจิทิลัในการจัดการเรยีนรู ้ใหแ้กค่รแูละบคุลากรทางการ
ศกึษา

1
ดําเนนิการกรอก 1 /
ไมดํ่าเนนิการกรอก 0 

               

e) กําหนดแผนการเผยแพร ่และประชาสมัพันธร์ะบบคลงัสื�อฯ และ
แผนพัฒนาใหค้วามรูใ้นการใชร้ะบบคลงัสื�อและสื�อการเรยีนรู ้
เทคโนโลยดีจิทิลัในการจัดการเรยีนรู ้ใหแ้กค่รแูละบคุลากรทางการ
ศกึษา ระยะสั�น ระยะปานกลาง และระยะยาว

1
ดําเนนิการกรอก 1 /
ไมดํ่าเนนิการกรอก 0 

          9.2.4 กจิกรรมที� 4 สํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาดําเนนิการตามแผนที�
กําหนด ในการเผยแพรแ่ละประชาสมัพันธ ์ระบบคลงัสื�อการเรยีนรูเ้ทคโนโลยี
ดจิทิลั ระดบัการศกึษาขั�นพื�นฐานใหก้บัโรงเรยีนในสงักดั

  5.0000 | รอ้ยละ
100.00

                                

               
a) จํานวนโรงเรยีนในสงักดัที�ไดรั้บการเผยแพรแ่ละประชาสมัพันธ์
สื�อฯ 35 โรง 

               b) จํานวนโรงเรยีนทั�งหมดในสงักดั 35 โรง 

          9.2.5 กจิกรรมที� 5 สํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาดําเนนิการตามแผนที�
กําหนด ในการพัฒนาครแูละบคุลากรทางการศกึษาใหม้คีวามรูใ้นการใชร้ะบบ
คลงัสื�อและสื�อการเรยีนรูเ้ทคโนโลยดีจิทิลัในการจัดการเรยีนรูใ้หแ้กนั่กเรยีน
ได ้

  5.0000 | รอ้ยละ
100.00

                                

               
a) จํานวนโรงเรยีนในสงักดัที�ไดรั้บการพัฒนาใหค้วามรูค้รแูละ
บคุลากรทางการศกึษา ในการใชแ้ละสรา้งสื�อการเรยีนรูเ้ทคโนโลยี
ดจิทิลัในการจัดการเรยีนรู ้

35 โรง 

               b) จํานวนโรงเรยีนทั�งหมดในสงักดั 35 โรง 

          9.2.6 กจิกรรมที� 6 สํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาสรา้งเครอืขา่ยครแูละ
บคุลากรทางการศกึษาของโรงเรยีนในสงักดั ในการขบัเคลื�อนระบบคลงัสื�อ
การเรยีนรูเ้ทคโนโลยดีจิทิลั ระดบัการศกึษาขั�นพื�นฐาน

  5.0000 | รอ้ยละ
100.00

                                

               
a) จํานวนโรงเรยีนในสงักดัที�มกีารสรา้งเครอืขา่ยครแูละบคุลากร
ทางการศกึษา ในการขบัเคลื�อนระบบคลงัสื�อการเรยีนรูเ้ทคโนโลยี
ดจิทิลั ระดบัการศกึษาขั�น

35 โรง 
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               b) จํานวนโรงเรยีนทั�งหมดในสงักดั 35 โรง 

     ตวัชี�วดัที� 10 การสรา้งคณุธรรมจรยิธรรมในองคก์าร
          10.1 การตรวจสอบทางการเงนิและบญัชขีองสํานักงานเขตพื�นที�การ
ศกึษา

  3.7000 | รอ้ยละ
74.00

                        

               a) บญัชเีงนิสดในมอื 1
ดําเนนิการกรอก1/ไม่
ดําเนนิการกรอก0 

               b) บญัชเีงนิฝากธนาคาร 1
ดําเนนิการกรอก1/ไม่
ดําเนนิการกรอก0 

               
c) บญัชลีกูหนี�เงนิยมืในงบประมาณบญัชลีกูหนี�เงนิยมืนอกงบ
ประมาณ 1

ดําเนนิการกรอก1/ไม่
ดําเนนิการกรอก0 

               
d) บญัชใีบสําคญัคา้งจา่ย บญัชเีจา้หนี�การคา้ � หน่วยงานภาครัฐ /
บญัชเีจา้หนี�การคา้ � บคุคลภายนอก 1

ดําเนนิการกรอก1/ไม่
ดําเนนิการกรอก0 

               
e) งบทดลองแสดงขอ้มลูทางบญัชทีี�ถกูตอ้งตามดลุบญัชแีละตอ้ง
ไมม่บีญัชพัีกที�มยีอดคงคา้ง ณ วนัสิ�นรอบรายงาน 1

ดําเนนิการกรอก1/ไม่
ดําเนนิการกรอก0 

               
f) บญัชเีงนิสดในมอื บญัชเีงนิฝากธนาคารเพื�อนําสง่คลงั บญัชเีงนิ
ฝากธนาคารรายบญัชเีพื�อนําสง่คลงั 1

ดําเนนิการกรอก1/ไม่
ดําเนนิการกรอก0 

               
g) บญัชลีกูหนี�เงนิยมืในงบประมาณ บญัชลีกูหนี�เงนิยมืนอกงบ
ประมาณ 1

ดําเนนิการกรอก1/ไม่
ดําเนนิการกรอก0 

               
h) บญัชเีงนิฝากธนาคารในงบประมาณ บญัชเีงนิฝากธนาคารนอกงบ
ประมาณ บญัชใีบสําคญัคา้งจา่ย บญัชเีจา้หนี�การคา้ � หน่วยงาน
ภาครัฐ บญัชเีจา้หนี�การคา้ � บคุคลภายนอก

1
ดําเนนิการกรอก1/ไม่
ดําเนนิการกรอก0 

               i) การเปิดเผยงบทดลองสูส่าธารณะ 1
ดําเนนิการกรอก1/ไม่
ดําเนนิการกรอก0 

               
j) การจัดสง่งบทดลองใหสํ้านักงานการตรวจเงนิแผน่ดนิ (สตง.) หรอื
สํานักงานการตรวจเงนิแผน่ดนิสว่นภมูภิาค ภายในวนัที� 15 ของเดอืน
ถดัไป

1
ดําเนนิการกรอก1/ไม่
ดําเนนิการกรอก0 

               
k) การตอบขอ้ทกัทว้งดา้นบญัชกีารเงนิ ตามขอ้สงัเกตประกอบการ
ตรวจสอบรายงานการเงนิของ สตง.ปีลา่สดุ 1

ดําเนนิการกรอก1/ไม่
ดําเนนิการกรอก0 

               
l) การแกไ้ขขอ้ทกัทว้งดา้นบญัชตีามขอ้สงัเกตประกอบการตรวจ
สอบของผูต้รวจสอบภายใน ภายในปีที�ไดรั้บการทกัทว้ง 1

ดําเนนิการกรอก1/ไม่
ดําเนนิการกรอก0 

               m) ผลสะสมจากการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด (3102010102) 1
ดําเนนิการกรอก1/ไม่
ดําเนนิการกรอก0 

               
n) งบทดลองรายหน่วยเบกิจา่ยในระบบ GFMISไมป่รากฏยอดคงคา้ง
บญัชพัีกสนิทรัพย ์(ระบปุระเภท)

1
ดําเนนิการกรอก1/ไม่
ดําเนนิการกรอก0 

               
o) งบทดลองรายหน่วยเบกิจา่ยในระบบ GFMIS ไมม่บีญัชทีี�
เกี�ยวขอ้งกบัสว่นราชการที�ใชเ้ฉพาะภารกจิของหน่วยงาน 1

ดําเนนิการกรอก1/ไม่
ดําเนนิการกรอก0 

               
p) ความครบถว้นของสถานศกึษาหน่วยเบกิภายใตส้งักดัเขตพื�นที�
การศกึษา ในการจัดสง่ขอ้มลูการปฏบิตังิานดา้นบญัช ีใหสํ้านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขั�นพื�นฐาน ภายในระยะเวลาที�กําหนด

1
ดําเนนิการกรอก1/ไม่
ดําเนนิการกรอก0 

               
q) แสดงรายละเอยีดประกอบรายการบญัชทีี�สําคญั ของงบทดลอง
ประจําเดอืนกนัยายน 2564

1
ดําเนนิการกรอก1/ไม่
ดําเนนิการกรอก0 

               r) บญัชวีสัดคุงคลงั (1105010105) 1
ดําเนนิการกรอก1/ไม่
ดําเนนิการกรอก0 

               s) บญัชคีรภุณัฑ ์(12XXXXXXXX) 1
ดําเนนิการกรอก1/ไม่
ดําเนนิการกรอก0 

               
t) การคํานวณคา่เสื�อมราคาสําหรับสว่นราชการระดบัหน่วยเบกิจา่ยที�
มบีญัชสีนิทรัพยไ์มร่ะบ ุฯลฯ 1

ดําเนนิการกรอก1/ไม่
ดําเนนิการกรอก0 

               
u) การปิดบญัชรีายไดส้งู/(ตํ�า) กวา่คา่ใชจ้า่ยสทุธ ิและบญัชผีลสะสม
จากการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด 1

ดําเนนิการกรอก1/ไม่
ดําเนนิการกรอก0 
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          10.2 โครงการพัฒนาระบบรายงานขอ้มลูการเงนิดา้นการศกึษาของ
สถานศกึษา (ระบบบญัชกีารศกึษาขั�นพื�นฐาน)

  5.0000 | รอ้ยละ
100.00

                                

               
a) จํานวนสถานศกึษาที�รายงานขอ้มลูทางการเงนิดา้นการศกึษามี
ความถกูตอ้ง ครบถว้น สมบรูณ์ 35 โรง 

               b) จํานวนสถานศกึษาในสงักดัสํานักงานเขตพื�นที�การศกึษา 35 โรง 

          10.3 ระดบัความสําเร็จของการตรวจสอบดา้นการตรวจสอบการดําเนนิ
งาน โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการจัดการศกึษาตั�งแตร่ะดบัอนุบาลจนจบ
การศกึษาขั�นพื�นฐานของสถานศกึษา สงักดั สพฐ.

  5.0000 | รอ้ยละ
100.00

                                

               
a) ระดบัความสําเร็จของการตรวจสอบดา้นการตรวจสอบการดําเนนิ
งาน โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการจัดการศกึษาตั�งแตร่ะดบั
อนุบาลจนจบการศกึษาขั�นพื�นฐานของสถานศกึษา สงักดั สพฐ.

1
ดําเนนิการกรอก1/ไม่
ดําเนนิการกรอก0 

          10.4 ระดบัความสําเร็จการดําเนนิงานโรงเรยีนวถิพีทุธ   1.0000 | รอ้ยละ
20.00

        

               a) คะแนนที�เทยีบเกณฑแ์ลว้ 1 ระดบั 

          10.5 ระดบัความสําเร็จของการจัดทําบญัชตีน้ทนุตอ่หน่วยผลผลติ   5.0000 | รอ้ยละ
100.00

                                

               
a) สง่ขอ้มลูรายงานคา่ใชจ้า่ยในระบบ GFMIS (KSB1) มายงัสํานักการ
คลงัและสนิทรัพย ์(การรายงานรอบ 6 เดอืน)

1
ดําเนนิการกรอก1/ไม่
ดําเนนิการกรอก0 

               
b) สง่ขอ้มลูถกูตอ้ง ครบถว้น ตามแบบฟอรม์อา้งองิตวัชี�วดัที� 10.5
(การรายงานรอบ 12 เดอืน)

1
ดําเนนิการกรอก1/ไม่
ดําเนนิการกรอก0 

     ตวัชี�วดัที� 11 ความคดิเห็นของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตอ่ผูบ้งัคบับญัชา

          11. ความคดิเห็นของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตอ่ผูบ้งัคบับญัชา   5.0000 | รอ้ยละ
100.00

                                

               a) คะแนนที�เทยีบเกณฑแ์ลว้ 5 ระดบั 

 รายงานถอดบทเรยีนการประเมนิ ตวัชี�วดัตามมาตรการปรบัปรงุ ประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ของ สาํ
นกังานเขตพื�นที�การศกึษา ประจาํปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
     รายงานถอดบทเรยีนการประเมนิ ตวัชี�วดัตามมาตรการปรับปรงุ ประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ของ สํานักงานเขต
พื�นที�การศกึษา ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
          รายงานถอดบทเรยีนการประเมนิ ตวัชี�วดัตามมาตรการปรับปรงุ
ประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ของ สํานักงานเขตพื�นที�การศกึษา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

  0.0000 | รอ้ยละ
0.00

  

               
รายงานถอดบทเรยีนการประเมนิ ตวัชี�วดัตามมาตรการปรับปรงุ
ประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ของ สํานักงานเขตพื�นที�การ
ศกึษา ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

1
ดําเนนิการกรอก 1/ไม่
ไดดํ้าเนนิการกรอก 0 
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คา่คะแนนเฉลี�ยแบบถว่งนํ�าหนัก เทา่กบั 4.52527 
 

 การประเมนิตวัชี�วดัตามมาตรการปรบัปรงุ
ประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (นํ�าหนกั 100)

4.52527 4.52527
90.50 | คณุภาพ

รอ้ยละ ผลการประเมนิ

     ตวัชี�วดัที� 1 ระดบัความสําเร็จของการดาเนนิ
โครงการสง่เสรมิผูเ้รยีนใหม้คีณุลกัษณะ และ
ทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที� 21 (นํ�าหนัก 9.09)

5.00000 0.45450 100.00 คณุภาพ

     ตวัชี�วดัที� 2 ระดบัคะแนนเฉลี�ยผลการ
ทดสอบทางการศกึษา (นํ�าหนัก 9.09)

3.61000 0.32815 72.20 มาตรฐานตน้

     ตวัชี�วดัที� 3 การพัฒนาองคก์ารสูด่จิทิลั Data
Catalogue (นํ�าหนัก 9.09)

5.00000 0.45450 100.00 คณุภาพ

     ตวัชี�วดัที� 4 การประเมนิสถานะของหน่วยงาน
ในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) (นํ�า
หนัก 9.09)

3.22750 0.29338 64.55 มาตรฐานตน้

     ตวัชี�วดัที� 5 การลดพลงังาน (นํ�าหนัก 9.09) 5.00000 0.45450 100.00 คณุภาพ
     ตวัชี�วดัที� 6 มาตรการลดและคดัแยกขยะ
มลูฝอยในหน่วยงานภาครัฐ (นํ�าหนัก 9.09)

5.00000 0.45450 100.00 คณุภาพ

     ตวัชี�วดัที� 7 การกํากบัดแูลการทจุรติ (ITA)
(นํ�าหนัก 9.09)

4.50000 0.40905 90.00 คณุภาพ

     ตวัชี�วดัที� 8 ระบบตดิตามการปฏบิตังิานเพื�อ
การบรหิารงานขององคก์ร (นํ�าหนัก 9.09)

5.00000 0.45450 100.00 คณุภาพ

     ตวัชี�วดัที� 9 การสง่เสรมิการใชเ้ทคโนโลยี
ดจิทิลัในองคก์ร (นํ�าหนัก 9.09)

4.50000 0.40905 90.00 คณุภาพ

     ตวัชี�วดัที� 10 การสรา้งคณุธรรมจรยิธรรมใน
องคก์าร (นํ�าหนัก 9.09)

3.94000 0.35815 78.80 มาตรฐานสงู

     ตวัชี�วดัที� 11 ความคดิเห็นของผูใ้ตบ้งัคบั
บญัชาตอ่ผูบ้งัคบับญัชา (นํ�าหนัก 9.1)

5.00000 0.45500 100.00 คณุภาพ

 รายงานถอดบทเรยีนการประเมนิ ตวัชี�วดั
ตามมาตรการปรบัปรงุ ประสทิธภิาพในการ
ปฏบิตัริาชการ ของ สาํนกังานเขตพื�นที�
การศกึษา ประจาํปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
(นํ�าหนกั 0)

- 0.00000

0.00 | ตอ้งปรับปรงุ

รอ้ยละ ผลการประเมนิ

     รายงานถอดบทเรยีนการประเมนิ ตวัชี�วดัตาม
มาตรการปรับปรงุ ประสทิธภิาพในการปฏบิตั ิ
ราชการ ของ สํานักงานเขตพื�นที�การศกึษา ประ
จําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 (นํ�าหนัก 0)

- - - -

รวม ( นํ�าหนกั 100) 4.52527

สรปุผลการประเมนิสว่นราชการ

       ระดบัคณุภาพ (90.50)

       ระดบัมาตรฐานข ั�นสงู

       ระดบัมาตรฐานข ั�นตํ�า

       ระดบัตอ้งปรบัปรงุ

 











งบตามท่อ งบ สพม.มค รองบประมาณ รวมโครงการ จาํนวนเงนิ ผู้รับผดิชอบ

1 พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการงบประมาณ สาํนกังานเขต

พื�นที�การศึกษามธัยมศึกษามหาสารคาม

/        260,000 ชลธิชา จรรยา

1 1        260,000                            260,000 

1 เพิ�มประสิทธิภาพเครือข่ายประชาสัมพนัธ์ /          10,000 อาภรณ์ สิงห์สุธรรม

2 เสริมสร้างจิตสาํนึกที�ดีดา้นการบริหารจดัการสิ�งแวดลอ้มใน

หน่วยงาน โดยใชห้ลกั  3  R  และกิจกรรม 5 ส

/          12,000 อุษามณี

3 การประชุมปฏิบติัการการประเมินส่วนราชการตามมาตรการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ ประจาํปีงบประมาณ

 พ.ศ.2565 เพื�อยกระดบัการบริหารจดัการเขตพื�นที�การศึกษาใหมี้

ประสิทธิภาพยิ�งขึ�นและยั�งยนื

/          14,200 กิตติ� พิภทัร์

4 ปรับปรุงภูมิทศันส์าํนกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา

มหาสารคาม ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2565

/ งบบริหาร        150,000 กิตติ� พิภทัร์

5 วนัสาํคญัและงานรัฐพิธี ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2565 /            7,300 กิตติ� พิภทัร์

6 การประชุมผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�

การศึกษามธัยมศึกษามหาสารคาม

/          42,000 อาภรณ์ สิงหะสุริยะ

7 เสริมสร้างประสิทธิภาพการทาํงานตามมาตรฐานสาํนกังานเขต

พื�นที�การศึกษา

/

14500

อาภรณ์ สิงหะสุริยะ

7 7        100,000                            100,000 

1 การประเมินคดัเลือกหน่วยงานและผูมี้ผลงานดีเด่นประสพ

ผลสาํเร็จเป็นที�ประจกัษ ์เพื�อรับรางวลัทรงคุณค่า สพฐ. (Obec 

Awards) ระดบัเขตพื�นที�การศึกษา ครั� งที� 11 ปีการศึกษา 2565 

/          40,000 ศน.ฐิตารีย์

2 การพฒันาสมรรถนะครูเพื�อการจดัการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนมีทกัษะ

แห่งศตวรรษที� 21 ในโรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา

มธัยมศึกษามหาสารคาม

/          40,000 ศน.ฐิตารีย์

สรุปโครงการปี งบประมาณ พ.ศ.2565

กลุ่มงาน 

1.นโยบายและแผน

รวม

2.อาํนวยการ

รวม

3.นิเทศตดิตามและประเมินผล



งบตามท่อ งบ สพม.มค รองบประมาณ รวมโครงการ จาํนวนเงนิ ผู้รับผดิชอบ

สรุปโครงการปี งบประมาณ พ.ศ.2565

กลุ่มงาน 

3 พฒันาระบบการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ สู่การยกระดบั

คุณภาพการศึกษา

/          35,000 ศน.เอมอร / ศน.อรชุมา

4 การยกระดบัผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สู่การพฒันาคุณภาพการ

จดัการเรียนรู้ครูคณิตศาสตร์ระดบัมธัยมศึกษา

/          20,000 ศน.อรชุมา

5 คอนเน็กซ์อีดี (CONNEXT ED) สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา

มธัยมศึกษามหาสารคาม ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

/ ศน.สุเขตร์

6 ส่งเสริมความเขม้แขง็และพฒันาคุณภาพระบบการประกนั

คุณภาพภายในสถานศึกษา    เพื�อเตรียมความพร้อมรับการ

ประเมินคุณภาพภายนอก ปีงบประมาณ 2565

/          30,000 ศน.สุเขตร์

7 ส่งเสริมสมรรนะครูในการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (Scientific 

Literacy)  บูรณาการสิ�งแวดลอ้ม

/          20,000 ศน.รุ่งฤทยั

8 การพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูที�ส่งเสริมการใช้

เทคโนโลยผีนวก เนื�อหาวิชา (Technological Pedagogical 

Content Knowledge :TPACK) ดว้ยกระบวนการพฒันาบทเรียน

ร่วมกนั (Lesson Study) สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�  การศึกษา

มธัยมศึกษามหาสารคาม

/          10,000 ศน.นงลกัษณ์

9 การพฒันาสมรรถนะครูในการจดัการเรียนรู้เพื�อส่งเสริมให้

ผูเ้รียนมีทกัษะแห่งศตวรรษที� 21 ในโรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขต

พื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา มหาสารคาม ดว้ยกรอบแนวคิด 

การบูรณาการความรู้ ความสามารถ ทกัษะ การผสมผสานในการ

ใชสื้�อนวตักรรมเทคโนโลย(ีTechnological Pedagogical and 

Content Knowledge: TPACK)

/          35,000 ศน.นงลกัษณ์

10 ตลาดนดัวิชาการ สพม.มค : แลกเปลี�ยนเรียนรู้และสะทอ้นผลการ

จดัการเรียนรู้

/ ศน.นงลกัษณ์

11 การพฒันาครูผูส้อนวิทยาการคาํนวณบูรณาการประวติัศาสตร์ 

ระดบัมธัยมศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา

มหาสารคาม

/          20,000 ศน.นงลกัษณ์



งบตามท่อ งบ สพม.มค รองบประมาณ รวมโครงการ จาํนวนเงนิ ผู้รับผดิชอบ

สรุปโครงการปี งบประมาณ พ.ศ.2565

กลุ่มงาน 

12 พฒันาระบบนิเทศ ติตาม ตรวจสอบ ประเมินผลระบบบริหาร 

และการจดัการศึกษา

/          70,000 ศน.อิทธิ� ณณฏัฐ์

13 พฒันาการจดัการเรียนรู้เชิงรุก  Active Learning ที�เนน้สมรรถนะ

ดา้นการคิดของผูเ้รียนในศตวรรษที� 21

/          75,000 กรนนัท์

14 พฒันาสมรรถนะการสอนครูภาษาต่างประเทศ /            5,000 ศน.รุจาภา

15 การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ใน

สถานศึกษา ป้องกนัการทุจริต”(ภายใตชื้�อเขตพื�นที�การศึกษา

สุจริตและกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส) 

สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษามหาสารคาม

/        100,000 มิ�งขวญั

16 พฒันาคุณภาพการศึกษาเรียนรวม / ธนาภา

2 12 2 16        500,000 400,000

1 อบรมเชิงปฏิบติัการดา้นการเงิน การยื�นขอรับบาํเหน็จบาํนาญ

ดว้ยตนเองทางอิเลก็ทรอนิกส์( Pension' Electronic Filing)

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

/          30,000 นางบุญชู

1 1          30,000                              30,000 

1 การรับนกัเรียน ปีการศึกษา 2565 /          10,000 ธิดารัตน์

2 โครงการส่งเสริมนกัเรียนผูมี้คุณธรรม จริยธรรมและบาํเพญ็

ประโยชน ์เขา้ศึกษาต่อในสถาบนัอุดมศึกษา / อาชีวศึกษา ใน

พื�นที�จงัหวดัมหาสารคาม ปีการศึกษา 2565

/ ธิดารัตน์

3 ส่งเสริมและกระจายโอกาสใหน้กัเรียนไดรั้บทุนการศึกษา โควตา

เขา้ศึกษาต่อในระดบัที�สูงขึ�น ปีการศึกษา 2565

/          10,000 ธิดารัตน์

4 สร้างจิตสาํนึกดา้นการบริหารจดัการขยะและอนุรักษสิ์�งแวดลอ้ม

ในสถานศึกษา

/          25,000 กรรณิการ์

5 ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจาํปี 2565 / ไพลิน

4.บริหารงานการเงนิ

รวม

5.ส่งเสริมการจดัการศึกษา



งบตามท่อ งบ สพม.มค รองบประมาณ รวมโครงการ จาํนวนเงนิ ผู้รับผดิชอบ

สรุปโครงการปี งบประมาณ พ.ศ.2565

กลุ่มงาน 

6 คดัเลือกนกัเรียนและสถานศึกษา เพื�อรับรางวลัพระราชทาน 

ระดบัการศึกษาขั�นพื�นฐาน ประจาํปีการศึกษา 2565 

/          20,000 ไพลิน

7 ส่งเสริมพฒันาศกัยภาพผูน้าํตามวิถีประชาธิปไตยในสถานศึกษา 

ประจาํปี 2565

/          30,000 ไพลิน

8 จดัการศึกษาขั�นพื�นฐานเพื�อการมีงานทาํ สาํนกังานเขตพื�นที�

การศึกษามธัยมศึกษามหาสารคาม

/          40,000 อรทยั

9 ขบัเคลื�อนระบบการดูแลช่วยเหลือสร้างเสริมโอกาสทาง

การศึกษาและความปลอดภยัของนกัเรียน ครูบุคลากรใน

สถานศึกษา

/        105,000 อรทยั

10 การแข่งขนักีฬานกัเรียนมธัยมศึกษาตา้นยาเสพติด ปีการศึกษา 

2565

/  - อรทยั

11 การจดังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน  ปีการศึกษา 2565 /  - กรรณิการ์

12 ฝึกทบทวนวิชาผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือในสถานศึกษา /  - สวสัดิพงศ์

2 7 3 12        240,000                            240,000 

1 ส่งเสริมยกยอ่ง เชิดชูเกียรติ ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาใหมี้ผลงานเชิงประจกัษ์

/          14,400 ชุติมา

1 1          14,400                            180,000 

1 พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสารสู่

มาตรฐานสากล

/          60,000 ศุภกร

1 1          60,000                              60,000 

1 ตรวจสอบ กาํกบั ติดตาม และประเมินผลการปฏิบติังานดา้น

การเงิน การบญัชี และพสัดุ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

/          50,000 ภวิสร์ภร

1 1          50,000                              50,000 

6.พฒันาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

รวม

7.ส่งเสริมการจดัการศึกษาทางไกลฯ

รวม

8.หน่วยตรวจสอบภายใน

รวม

9.กฎหมายและคดี

รวม



งบตามท่อ งบ สพม.มค รองบประมาณ รวมโครงการ จาํนวนเงนิ ผู้รับผดิชอบ

สรุปโครงการปี งบประมาณ พ.ศ.2565

กลุ่มงาน 

1 อบรมกฎหมายมหาชนในการปฏิบติัราชการเพื�อนาํไปสู่การ

บริหารจดัการภาครัฐที�ดี(กิจกรรมฝึกอบรมการดาํเนินการทาง

วินยัไม่ร้ายแรงสาํหรับผูจ้ะเป็นกรรมการสอบสวน)

/          30,000 ปาลีวชัรร์

1 1          30,000                              30,000 

1 สรรหาผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู พนกังานราชการ และลูกจา้ง

ชั�วคราวในสังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา

มหาสารคาม และจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศบริหารงานบุคคล 

(HRMS)”

/          70,000 กฤษณเทพ

2 การเสริมสร้างและพฒันาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา /          90,000 สมลกัษณ์

2 2 160,000      160,000                          

1 เพิ�มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการศึกษาขั�นพื�นฐาน ของ       

สพม.มค.

/        360,400 ชุติมา

1 1        360,400                            194,800 

รวมทั�งหมด 4 35 5 44 1,804,800   1,704,800                       

รวม

รวม

10.บริหารงานบุคคล

รวม

11.ส่งเสริมระบบการบริหาร



คณะทํางานจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน 

 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ท่ีปรึกษา 

 1.นายสวาท ฦาชา      ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

2.นายสุริยา  ทองบุญมา       รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

3.นายวสิษฐ สมจิตศรีปญญา  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

4.นายเอกลักษณ  บุญทาว    รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

คณะทํางาน 

 1.นางนวพรรดิ์ นามพุทธา            ผูอํานวยการกลุมนิเทศติดตามและประเมินผล 

 2.นางกุสุมา  โอษะคลัง            ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล 

3.นายปกรณ  ชิณสิทธิ์            ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน /กลุมสงเสริมการศึกษา   

                                           ทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 4.นางขันทอง  พิมพแสนศร ี  ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ 

 5.นางกฤษณา  กฤตาคม   ผูอํานวยการกลุมการเงินและสินทรัพย 

 6.นางชุติมา นามศรีอุน   ปฏิบัติหนาท่ี ผอ.กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา        

 และกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ   

 และการสื่อสาร 

 7.นางวราลักษณ บุษบง    ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

 8.นางภวิสรภร  อุปนันท   ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน 

 9.นายปาลีวัชร คะสุวรรณวงศ  ผูอํานวยการกลุมกฎหมายและคดี 

        10.บุคลากรสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ทุกทาน 

คณะจัดทําเอกสารและตรวจสอบ 

 1.นายปกรณ  ชิณสิทธิ์           ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน 

 2. นางสาวพิกุล  ไชยแสน  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

 3. นางสาวจรรยา  สีแกว  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

 4.นางสาวจุฑารัตน  หารสระคู      นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

 5. นางสาวชลธิชา   การถาง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

 2.นายศุภกร พันธุเสนา  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

  

 



สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
134 ถนน เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-รอยเอ็ด

ตําบล แวงนาง อําเภอ เมือง จังหวัด มหาสารคาม

รหัสไปรษณีย 44000

โทรศัพท 0943749293
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