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ค าน า 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ได้ตระหนักและให้ความส าคัญในการพัฒนา
สถานศึกษาทุกแห่งให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน  โดยส่งเสริมให้มีการด าเนินการให้ไปสู่เป้าหมาย คือ คุณภาพของผู้เรียน 
โดยก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และแนวทางการนิเทศ ติดตามก ากับและประเมินผลการจัด
การศึกษา เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพส่งผลให้ผู้เรียนบรรลุผลตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดในหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเป็นไปตามค ารับรองการปฏิบัติราชการและตามแผนปฏิบัติราชการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จึงได้ก าหนดกิจกรรม/โครงการ  ประเมินผลโครงการ และการ
ประเมินผลจัดการศึกษา 

 บัดนี้ถึงช่วงเวลาสิ้นปีงบประมาณ  2562  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ด าเนินการจัดท าโครงการ และ
นิเทศ ติดตาม ก ากับและประเมินผลการจัดการศึกษา  จึงได้จัดท ารายงานฉบับนี้ขึ้น เพ่ือรายงานสรุปผลการ
ด าเนินงาน  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการน าข้อมูลไปวางแผนพัฒนาแผนงาน โครงการ กิจกรรม
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษาต่อไป 

 
                                                            กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
                                                            ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

                                                                                      มีนาคม  2562 
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สารบัญ 

เร่ือง                  หน้า 

ค าน า            ๒ 
สารบัญ            ๓ 
    รายงานผลการด าเนินงาน 

การพัฒนาความสามารถทางวิชาการนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ  
ระดับนานาชาติ ปี  2562          ๔ 

 การจับมือสานพลัง ก้าวสู่เป้าหมาย ๙๙ (ผอ.สพป.พบเพ่ือนครู ปีการศึกษา ๒๕๖๒)   7  
การนิเทศแบบบูรณาการใช้พ้ืนที่เป็นฐานโดยทีม School Network เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 10 
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ชั้น ป.6 และชั้นม.3  
ปีการศึกษา 2561         14 
ภาษาไทย (รักษ์ภาษาไทย) เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๒ 
เขียนสวย อ่านคล่อง และ คิดเลขเร็ว 100 %      17 
การอบรมผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัยผ่านระบบทางไกล โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
(3-5 ปี)           19 
การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในส านักงานเขตพ้ืนที่และสถานศึกษา 22 
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร   ประจ าปีงบประมาณ 2562 28 

คณะผู้จัดท า           35 
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รายงานผลการด าเนินโครงการโครงการพัฒนาความสามารถทางวิชาการนักเรียนผ่านกระบวนการ 

แข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ปี  2562 

ความเป็นมา  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ด าเนินงานโครงการพัฒนาความสามารถทางวิชาการนักเรียน
ผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒  ที่เน้นการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ได้แสดงความสามารถทางวิชาการอย่างเต็มศักยภาพและมุ่งสู่การแข่งขันในระดับสากล ตลอดจนส่งเสริมเสริมสร้าง
เจตคติให้ผู้เรียนรักษ์และมีความสนใจในการเป็นนักคณิตศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์  ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้ก้าวทัน
มาตรฐานสากล พร้อมที่จะพัฒนาผู้เรียนให้ก้าวสู่เวทีโลก และส่งเสริมครูผู้สอนให้ท าการวิจัยและพัฒนาการเรียนการ
สอนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการด้วยการจัดการแข่งขันทางวิชาการ  

 
วัตถุประสงค์ 

1)  ส่งเสริม พัฒนาอัจฉริยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ควบคู่กับการ
พัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

2)  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิดข้ันสูง มีทักษะในการแก้ปัญหาและความสามารถทางวิชาการ
อย่างเต็มศักยภาพ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่เวทีโลก  

3)  สร้างเจตคติที่ดีให้นักเรียนสนใจการเป็นนักวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  
4)  ส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งทางวิชาการและเป็นแหล่งเรียนรู้ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 

- นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สมัครเข้าร่วมแข่งขันร้อยละ ๕  
ของนักเรียน     ในสังกัด 
   - นักเรียนที่เข้าแข่งขันรอบแรกผ่านเกณฑ์การแข่งขันไปแข่งรอบสอง ร้อยละ ๓๐  ของผู้เข้าแข่งขัน  
 ด้านคุณภาพ 

นักเรียนที่ผ่านการแข่งขันรอบแรก (เขตพ้ืนที่การศึกษา) ได้รับการพัฒนาโดยครูและผู้มีความรู้
ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตรงตามตัวชี้วัดของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลงของโลก ก้าวสู่เวทีสากลและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  
 
วิธีด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. - ประชาสัมพันธ์โครงการ ตุลาคม 2561 สพฐ. 

2. - รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการ 12 พ.ย. ถึง 7 ธ.ค. 2561 สพป.มุกดาหาร 

3. - แก้ไขข้อมูล 10-11 ธันวาคม 2561 ผู้สมัครสอบ 
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ที ่ กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

4. - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 19 ธันวาคม 2561 สพป.มุกดาหาร 

5. - รับแบบทดสอบจาก สพฐ. 4  มกราคม 2561 สพป.มุกดาหาร 

6.  - พิมพ์บัตรประจ าตัวสอบ 19 ธ.ค.61 – 13 ม.ค. 62 ผู้สมัครสอบ 

7. - จัดการแข่งขันรอบแรก (รอบเขตพ้ืนที่การศึกษา) 13  มกราคม  2562 สพป.มุกดาหาร 

8. -  ประกาศผลสอบรอบแรก (เขตพ้ืนที่การศึกษา) 25  มกราคม  2562 สพป.มุกดาหาร 

9 -  เขตยืนยันและส่งข้อมูล ไปสอบรอบสอง 4 กุมภาพันธ์  2562 ถาวร 

10. - จัดค่ายพัฒนานักเรียนที่ผ่านการแข่งขันรอบแรก  6– 21 กุมภาพันธ์  2562 สพป.มุกดาหาร 

11. - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบ 2  14 กุมภาพันธ์  2562 สพฐ. 

 - พิมพ์บัตรสอบสอง 14 ก.พ. – 1 มี.ค.2562 ผู้สอบ 

12. - สอบแข่งขันรอบ 2 2 มีนาคม  2562 19 ศูนย์สอบ 

13. - รายงานผลสอบรอบ 2 5  เม.ย.  2562  19  ศูนย์สอบ 

14. - น านักเรียนไปแข่งขัน   
ระดับนานาชาติ 

คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ 

กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 สพฐ. 

กันยายน – ธันวาคม 2562 มูลนิธิ สอวน. 

15. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน เมษายน 2562  

 
ผลการด าเนินงาน 

ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)  มีนโยบายด าเนินงานโครงการ พัฒนาคุณภาพ
การเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยพัฒนาความสามารถทางวิชาการของ   ผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ  ระดับ
นานาชาติ ประจ าปี ๒๕๖๒  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับการพัฒนา ความสามารถทางวิชาการ
อย่างเต็มศักยภาพ ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย   อย่างต่อเนื่อง จึงได้ก าหนดให้มี
การพัฒนาผู้เรียน ผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ     ประจ าปี พ.ศ.  2562  ก าหนดแข่งรอบ
แรก ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาในวันอาทิตย์ ที่ 13 มกราคม  2562   
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ผลการด าเนินงาน   

   ตารางที่ 1 แสดงจ านวนนักเรียนที่สมัครแข่งขันรอบแรก ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และสอบ        
ในวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ปรากฏผล ดังนี้     

วิชา สมัครจ านวน (คน) มาสอบ(คน) ร้อยละ ขาดสอบ(คน) ร้อยละ หมายเหตุ 

คณิตศาสตร์ประถม 389 367 94.34 22 5.66  

คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 179 163 91.16 16 8.94  

วิทยาศาสตร์ประถม 843 823 98.68 11 1.32  

รวมทั้งสิ้น 1,402 1,353 96.50 49 3.50  

จากตารางที่ ๑ จะเห็นว่า มีนักเรียนสมัครสอบรอบแรก ทั้งสิ้น  1,402 คน   มาสอบ1,353 คน                 
คิดเป็นร้อยละ 96.50  ขาดสอบ  49  คน คิดเป็นร้อยละ 3.50 คน  

 ตารางที่ ๒  แสดงจ านวนนักเรียนที่เป็นตัวแทนเขตพ้ืนที่การศึกษาไปแข่งขัน รอบสอง  ศูนย์สอบที่ 19         
จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 2  มีนาคม 2562  ณ โรงเรียนเชงิชุมราษฎร์นุกูล จ านวน 396 คน จ าแนก ดังนี้ 

วิชา จ านวนที่มาสอบ  เข้าสอบรอบสอง คิดเป็นร้อยละ หมายเหตุ 

คณิตศาสตร์ประถม 367 47 12.81  

คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 163 12 7.36  

วิทยาศาสตร์ประถม 823 237 28.80  

รวมทั้งสิ้น 1,353 296 21.88  

จากตารางที่ 2 จะเห็นว่า  นักเรียนที่สมัครสอบ มาสอบรอบแรกร้อยละ 96.50  ขาดสอบร้อยละ 3.50  
สามารถเข้าแข่งขันรอบสอง ร้อยละ21.88  วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา นักเรียนสามารถไปแข่งขันในรอบที่
สองมากท่ีสุด คือ ร้อยละ 28.80  ของนักเรียนที่มาสอบ 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

1. ควรจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ในช่วงปิดภาคเรียน เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการเรียนรู้ปกติของนักเรียน 

2. ควรมีการพัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
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3. ควรพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ  ด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ 

4. ควรมีการจัดค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนก่อนสอบรอบแรกเพ่ือพัฒนาเทคนิคการท าแบบทดสอบ
ส าหรับคัดเลือกผู้เรียนสู่เวทีสากล 

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

รายงานผลการด าเนินโครงการโครงการจับมือสานพลัง ก้าวสู่เป้าหมาย ๙๙ (ผอ.สพป.พบเพื่อนครู  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒) 

หลักการและเหตุผล 
 จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๓  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔๑.๔๙ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓๖.๓๓  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๓ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓๐.๐๕     ซึ่งพบว่า ทั้งสามระดับชั้นมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของระดับประเทศ 
คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศอย่างต่อเนื่องสามปีติดต่อกัน และผลการประเมนการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ มีค่าเฉ,ยเท่ากับ ๗๒.๐๖ ส่งผลให้โรงเรียนไม่ผ่านการรับรองจากการประเมินภายนอกรอบที่
สามรอบสามปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะมาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียน  มีความรู้และทักษะพื้นฐานจ าเป็นตามหลักสูตรและตัวชี้วัด 
ผลสัมฤทธิ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  และผลการประเมินมาตรฐานของเขตพ้ืนที่
การศึกษายังไม่เป็นที่น่าพอใจ ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือ ความมั่นใจของผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน สังคมที่มีต่อ
การจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารกระบวนการ ในการพัฒนาและขับเคลื่อน
คุณภาพผู้เรียนให้ประสบผลส าเร็จนั้น จะต้องขับเคลื่อนทั้งกระบวนการบริหารจัดการ กระบวนการจัดการเรียนการ
สอน และกระบวนการนิเทศ และต้องมีนวัตกรรมทางการศึกษาในแต่ละด้านที่พัฒนาอย่างเป็นระบบ มีรูปแบบที่ชัดเจน 
ในปีการศึกษาที่ผ่านมาได้ขับเคลื่อนคุณภาพ 5M Model เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และกิจกรรม
ขับเคลื่อนอย่างหลากหลาย จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น   
 
วัตถุประสงค์ 
 ๑.  ยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน         พัฒนาผู้เรียนทุกคนด้านการอ่านออกเขียนได้และเป็นเด็กดีศรีมุกดาหาร  
 ๒.  ส่งเสริมสถานศึกษาในสังกัดให้ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท้ังระดับการศึกษาภาคบังคับและ
ระดับปฐมวัย ตลอดจนการจัดการศึกษาเรียนรวม 
 ๓. ส่งเสริม พัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการการศึกษา การจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ และการ
พัฒนาห้องเรียนคุณภาพ  
 ๔.  นิเทศ ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษากับเกี่ยวผู้เกี่ยวข้องด้วยรูปแบบที่
หลากหลาย 
 ๕.  พัฒนาและยกย่องเชิดชูโรงเรียน ผู้บริหาร และครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนที่ประสบผลส าเร็จ 
 ๖.  ปรุงปรับพัฒนารูปแบบและแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

เป้าหมาย 
   เชิงปริมาณ 
     ๑. โรงเรียนในสังกัดจ านวน ๒๔๓ โรง ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ในโครงการ 



~ ๘ ~ 
 
     ๒. พัฒนาผู้บริหารโรงเรียน 243 คน ศึกษานิเทศก์ ๑๗ คน  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวม 
2,800 คน 
   ๓. ด าเนินการทุกโรงเรียนและทุกระดับชั้น ทุกห้องเรียน 
   เชิงคุณภาพ 
     ๑. โรงเรียนในสังกัดปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาท้ังระดับการศึกษาภาคบังคับและปฐมวัย ให้มีมาตรฐาน 
ตัวชี้วัด สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ สนองต่อความต้องการของผู้เรียนเป็นรายบุคคลและบริบทของพ้ืนที่  
  ๒. ผู้บริหาร ครู ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 
     ๓. พัฒนานักเรียนทุกคนให้อ่านออกเขียนได้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการประเมินระดับชาติ 
และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาสูงขึ้น และเป็นเด็กดีศรีมุกดาหาร  
  ๔. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนมีขวัญก าลังใจและมีแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษาท่ีจะพัฒนาต่อยอดอย่างเป็นระบบ 

วิธีด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมสร้างความตระหนัก 
๑. วิเคราะห์ผลการนิเทศติดตาม ผลการประเมิน
คุณภาพผู้เรียน NT,O-NET, การอ่านออกเขียนได้ ระดับ
เขตพ้ืนที่และรายโรงเรียน 
๒. จัดกกลุ่มโรงเรียนตามผลการประเมินเป็น ๔ กลุ่ม 
A,B,C,D คือ เขียว เหลือง ด า แดง (เขียว 53 โรง, 
เหลือง 62 โรง,       ด า 103 โรง,แดง 25 โรง)  
๓. แจ้งผลการประเมินผ่านเว็บไซต์/สื่อออนไลน์ และ
ประชุมชี้แจงผู้บริหารในที่ประชุมประจ าเดือน และแผ่น
พับ 

 
 พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 

๑) นายมารุต อุปนิสากร 
๒) นายณรงค์  โล่ห์ค า   
๓) ศึกษานิเทศก์ทุกคน 
๔) ประธานและเลขานุการ
เครือข่าย ทั้ง ๑๙ 
เครือข่าย 

๒ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรระดับการศึกษาภาคบังคับ
และการศึกษาปฐมวัยให้เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีทักษะจ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 
น าไปสู่ การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า ส่งเสริม
พัฒนาผู้เรียน  ทุกคนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ
และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อ
บ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องและเป็นพลเมืองดีของชาติ
และการเป็นพลเมืองโลกท่ีดี (Global  Citizen) มี
คุณธรรม จริยธรรมและได้รับการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพในแต่ละช่วงวัยอย่างมีคุณภาพ มีความเป็นเลิศ
ทางด้านวิชาการ น าไปสู่การสรางขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 

มีนาคม – เมษายน 
๒๕๖๒ 

๑)  ศึกษานิเทศก์ 
     ประจ าเครือข่าย 
๒)  โรงเรียน ๒๔๓ โรง 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๓ กิจกรรม “สวัสดีคุณครู” รวมพลังครูมุกดาหาร

ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  
   -  จัดกิจกรรมสวัสดีคุณครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกคน แยกเป็นอ าเภอ ๘ จุดประชุม เพื่อชี้แจงนโยบาย 
กลยุทธ์และแนวทางในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
แก่ผู้บริหาร ครู   บุคลากรทางการศึกษา และประธาน
กรรมการศึกษา  
   - จัดนิทรรศการน าเสนอผลงาน นวัตกรรมที่ประสบ
ผลส าเร็จของแต่ละโรงเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
  - มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติแก่โรงเรียน ครู นักเรียน ที่
มีผลงานประสบผลส าเร็จจากการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียน NT, O-NET, การอ่านออกเขียนได้ 

๑๖ พฤษภาคม – 
มิถุนายน ๒๕๖๒ 

 

๑) นายมารุต อุปนิสากร 
๒) นายณรงค์  โล่ห์ค า   
๓) ศึกษานิเทศก์ทุกคน 
๔) ประธานและเลขานุการ
เครือข่าย ทั้ง ๑๙ 
เครือข่าย 
๕)  ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

๔  
 
 
 

 - ผู้บริหาร ครู ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริหารและ
การจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ มีแนวทางการ
ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาที่จะพัฒนาต่อยอดอย่าง
เป็นระบบ ของผู้บริหารและครูมืออาชีพ พัฒนานักเรียน
ทุกคนให้อ่านออกเขียนได้ มุ่งการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนจากการประเมินระดับชาติ ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาให้สูงขึ้นและนักเรียนทุกคนเป็นเด็กดีศรี
มุกดาหาร  
-  นิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการ
ด าเนินงาน และให้ขวัญก าลังใจแก่ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายให้เป็นมืออาชีพ 

  พฤษภาคม – 
กันยายน ๒๕๖๒  

๑) นายมารุต อุปนิสากร 
๒) นายณรงค์  โล่ห์ค า   
๓) ศึกษานิเทศก์ทุกคน 
๔) ประธานและเลขานุการ
เครือข่าย ทั้ง ๑๙ 
เครือข่าย 
๕)  ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

๕ ยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้ขวัญก าลังใจ ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน 

ธันวาคม –  มกราคม 
๒๕๖๓ 

๑) นายมารุต อุปนิสากร 
๒) นายณรงค์  โล่ห์ค า   
๓) ศึกษานิเทศก์ทุกคน 
๔) ประธานและเลขานุการ
เครือข่าย ทั้ง ๑๙ 
เครือข่าย 
๕)  ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
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รายงานผลการด าเนินโครงการการนิเทศแบบบูรณาการใช้พื้นที่เป็นฐานโดยทีม School Network 
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 

 
ความเป็นมา  

การพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ส าเร็จและมีคุณภาพนั้น กระบวนการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นกระบวนการที่ส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องด าเนินการพัฒนาอย่างเป็นระบบ 
เพ่ือเป็นการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาที่สามารถตรวจสอบผลการด าเนินงานและการพัฒนากระบวนการรอบ
ด้านให้สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่จะส่งเสริมให้ผลการปฏิบัติทีมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็น
กระบวนการที่จะต้องขับเคลื่อนนโยบายให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลส าเร็จของการจัดการศึกษา 
 
วัตถุประสงค์ 
    1) เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการนิเทศภายในของผู้นิเทศให้สามารถปฏิบัติการนิเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    2) เพื่อสร้างและพัฒนากระบวนการ เครื่องมือ และวิธีการนิเทศให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
    3).เพ่ือส่งเสริมให้สามารถรวบรวมสรุปการรายงานผลการนิเทศ 
    4) เพ่ือให้มีข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน การประกันคุณภาพและการวิจัยในชั้นเรียน 
 
เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 
 1) ผอ.สพป. รองผอ.สพป. ผอ.กลุ่มทุกกลุ่มและเจ้าหน้าที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 2) ผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ทุกคน 
 3) สถานศึกษาสังกัด สพป.มุกดาหาร ทุกแห่ง 
 ด้านคุณภาพ 
 1)  ร้อยละ 100 ของผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา 
ศึกษานิเทศก์ ได้รับการพัฒนาให้สามารถปฏิบัติการนิเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2) ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด สพป.มุกดาหาร ได้รับการนิเทศอย่างทั่วถึงทุก
เรื่อง 
  3) ร้อยละ 100 ของการนิเทศทุกรูปแบบมีการสรุปรายงานผลเป็นข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนา 
ต่อยอดในการพัฒนากระบวนการนิเทศ 
 
วิธีด าเนินงาน 

     ในการพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ส าเร็จและมีคุณภาพนั้น กระบวนการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นกระบวนการที่ส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องด าเนินการพัฒนาอย่างเป็นระบบ 
เพ่ือเป็นการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาที่สามารถตรวจสอบผลการด าเนินงาน และการพัฒนากระบวนการรอบ
ด้านให้สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่จะส่งเสริมวิธีปฏิบัติให้ผลที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นกระบวนการ
ที่จะต้องขับเคลื่อนนโยบายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่และผลส าเร็จของการจัดการศึกษา และเพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไป
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ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหารในเรื่องการนิเทศ จึงได้ด าเนินกิจกรรมการนิเทศแบบบูรณาการใช้พ้ืนที่เป็นฐานโดยทีม  School Network 
เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาข้ึนโดยใช้กระบวนการนิเทศ 4 รูปแบบ ดังนี้ 

รูปแบบท่ี 1 การนิเทศโดยทีม School Network เป็นการนิเทศโดยคณะผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกับศึกษานิเทศก์ที่รับรับผิดชอบเครือข่าย มีขั้นตอนดังนี้ 

1 .คณะผู้นิเทศประชุมวางแผน ก าหนดปฏิทินออกนิเทศ ก าหนดโรงเรียน แบ่งชั้นเรียน 
ที่จะเข้าสังเกต  ก าหนดการนิเทศอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

2 .เตรียมเครื่องมือนิเทศ เช่น แบบบันทึกการติดตามงานนโยบาย แบบบันทึกการสังเกตชั้นเรียน 
 แบบวัดการอ่านออกเขียนได้ การคิดค านวณ  

3.ออกนิเทศตามก าหนด โดย ภาคเช้า 1 โรงเรียน ภาคบ่าย 1 โรงเรียน สังเกตการจัดการ 
เรียนการสอนของครูทุกห้อง แบ่งเข้าคนละ 1 ห้องอย่างน้อย ใช้เวลาการสังเกต 1 ชั่วโมงเต็ม  ( เช่น 09.00-10.00 
) ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่คุณครูสอน ณ วันนั้นและชั่วโมงนั้น หลังจากครบ 1 ชั่วโมง ผู้นิเทศทุกคนและครูผู้รับการ
นิเทศ มานั่งประชุมสะท้อนผลร่วมกัน จนครบทุกคน  ลงสมุดนิเทศของโรงเรียนพร้อมส าเนาน ากลับมาด้วย 

4. คณะนิเทศ สรุปรายการการนิเทศของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเครือข่ายตามแบบบันทึกการนิเทศ 
ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ พร้อมเขียนรายงานการเดินทาง ส่งกลุ่มงานนิเทศฯ สพป. มุกดาหาร โดยศึกษานิเทศก์หรือ
เลขานุการเครือข่าย เพ่ือรวบรวมเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 

5. น าผลการนิเทศไปวางแผนร่วมกับเครือข่ายในการพัฒนาและออกนิเทศในครั้งต่อไป 
รูปแบบท่ี 2 การนิเทศกระตุ้นพัฒนาการ( Stimulate Development : SD ) เป็นการนิเทศโดย

ศึกษานิเทศก์ท่ีรับผิดชอบแต่ละกลุ่มงาน ตามขอบข่ายภารกิจกลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ ซึ่งอาจเป็น
งานนโยบายเร่งด่วน งานเฉพาะกิจของกลุ่มงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ  มีข้ันตอนในการด าเนินการดังนี้ 

1. ศึกษาท าความเข้าใจ วิเคราะห์ภารกิจงานก าหนดวัตถุประสงค์ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาให้ชัดเจน 
2.วางแผนการด าเนินงาน ออกแบบเทคนิควิธีการนิเทศ เช่น  การอบรม สัมมนา เสวนา  

น าเสนองาน /ประชุมปฏิบัติการด าเนินการแบบมีส่วนร่วม ออกนิเทศรายบุคคล เป็นต้น 
3. เตรียมสื่อเครื่องมือนิเทศ ก าหนดปฏิทิน/กลุ่มเป้าหมายการนิเทศ อ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 
4. ปฏิบัติการนิเทศปฏิทิน 
5. สรุปรายงานการนิเทศกลุ่มเป้าหมาย ตามเครื่องมือนิเทศที่ก าหนด ทั้งเชิงปริมาณและ 

คุณภาพ แนบรูปแบบหรือเอกสารที่เก่ียวข้อง เสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 
6. ให้ข้อมูลป้อนกลับซึ่งกันและกันน าผลการนิเทศไปปรับปรุงพัฒนาในครั้งต่อไป 

รูปแบบท่ี 3 การนิเทศโดยทีมศึกษานิเทศก์ประจ าเครือข่าย ( Area Supervisor Team :AST)  เป็นการ
นิเทศการศึกษาโรงเรียนทุกโรงในเครือข่ายที่รับผิดชอบ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษา
ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และเป้าหมายของ
หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การศึกษาปฐมวัย  และระบบประกันคุณภาพการศึกษา  
มีข้ันตอนในการด าเนินการดังนี้ 

1.วิเคราะห์ข้อมูลผลการศึกษา O-NET, NT ,RT และสภาพปัญหา บริบทโรงเรียนในเครือข่าย 
2.จัดกลุ่มเป้าหมายการพัฒนา (โรงเรียน ครู นักเรียน)  
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3. ออกแบบรูปแบบ เทคนิควิธีการนิเทศ แนวทางการพัฒนา วางแผนการด าเนินงาน  
4. สร้างทีมงาน ประสานเครือข่าย (ยึดการมีส่วนร่วมและแบบกัลยาณมิตร) 
5. เตรียมสื่อเครื่องมือนิเทศ ก าหนดปฏิทิน/กลุ่มเป้าหมายการนิเทศ อ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 
6. ปฏิบัติการนิเทศตามรูปแบบที่ก าหนด  
7. สรุปรายงานการนิเทศกลุ่มเป้าหมาย ตามเครื่องมือนิเทศที่ก าหนด ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
แนบรูปแบบหรือเอกสารที่เก่ียวข้อง เสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 
8. น าผลการนิเทศไปติดตามและพัฒนาต่อยอดครั้งต่อไปอย่างต่อเนื่อง 

รูปแบบท่ี 4 การนิเทศโดยทีมเคลื่อนที่เร็ว( Roving Team : RT ) เป็นการนิเทศโดยทีมผู้บริหารระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพ่ือแก้ปัญหาแบบเร่งด่วน ทีมนิเทศจะถูกก าหนดโดย
ผู้บังคับบัญชา มีข้ันตอนดังนี้ 

1.ก าหนดผู้นิเทศ โดยผู้บังคับและผู้เกี่ยวข้อง 
2.ผู้นิเทศประชุมวางแผน หารือ ก าหนดวิธีการและแนวทางการนิเทศ 
3.เตรียมสื่อ เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง  
4.ออกปฏิบัติการนิเทศ บันทึกผลการนิเทศ 
5.สรุปรายงานการนิเทศ และติดตามผลการนิเทศเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาต่อไป 

ในอันที่จะให้เกิดการขับเคลื่อนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ  การจัดการเรียนการสอน 
 ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีแนวทางการปฏิบัติใน  การส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดผลดีอย่างมีคุณภาพ
ต่อการจัดการศึกษา รวมถึงการวิจัยพัฒนากระบวนการนิเทศ การจัดการเรียนการสอนทุกระดับ 
 
 ผลการด าเนินงาน 
      1. ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้
สามารถเป็นผู้นิเทศการศึกษาได้เป็นอย่างดี 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีรูปแบบการนิเทศท่ีเหมาะสมทั้ง ๔ รูปแบบ                
ที่สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการนิเทศพัฒนาระบบประกันคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบการนิเทศท่ีมี
เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ 

4.  สถานศึกษามีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เกิดคุณภาพ 
5.  สถานศึกษาและเครือข่ายที่ใช้นโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง ๕ M  Modelอย่าง

มีคุณภาพ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.) ควรมีงบประมาณในการพัฒนาครูผู้สอนในรายวิชาหลัก การจัดอย่างต่อเนื่อง เพ่ือครูผู้สอนจะได้น า
เทคนิคการสอน การจัดท าสื่อ ไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
    2). ครูต้องศึกษา และเข้าใจหลักสูตรการจัดการเรียนรู้และตัวชี้วัดในการจัดการเรียนการสอนตามรายวิชา 

3).มีการจัดท าสื่อ วัสดุ อุปกรณ์เพ่ือช่วยในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละวิชา 
    4). ควรจัดสรรบุคลากรตามสาขาให้เพียงพอกับโรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดแคลน 
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          5). ควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับเรื่องหลักสูตร การจัดท าแผนการจัดเรียนรู้แบบ active  learning 
รวมทั้งการท าวิจัยในชั้นเรียน 
 6) ควรจัดสรรงบประมาณในการนิเทศเพ่ิมขึ้น 
 
ภาพกิจกรรม 
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รายงานผลการด าเนินโครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)  
ชั้น ป.6 และช้ันม.3 ปีการศึกษา 2561 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ       
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551   
 2. เพ่ือน าผลการทดสอบไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา  
ขัน้พื้นฐาน พ.ศ.2551 และน าไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนระดับห้องเรียน โรงเรียน  

3. เพ่ือให้ได้ข้อมูลย้อนกลับ ส าหรับใช้ในกระบวนการตัดสินใจ และก าหนดแผนพัฒนาคุณภาพ          
การศึกษาในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับสถานศึกษา 

4. เพ่ือก ากับ ติดตามและควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
มุกดาหารและโรงเรียน  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน 
 
เป้าหมาย 

 1  ด้านปริมาณ  จัดสอบเพ่ือวัดความรู้รวบยอดระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 6 ทุกคน ทุกโรงเรียน จ านวน  253  โรงเรียน รวม  4,389 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 60 โรงเรียน 
รวม 1,150 คน  ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้  

 2 ด้านคุณภาพ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับการประเมินคุณภาพด้วย
เครื่องมือมาตรฐาน และได้ข้อมูลผลสัมฤทธิ์รายบุคคล รายโรงเรียน และภาพรวมของเขตพ้ืนที่ไปใช้ในการนิเทศ
ติดตาม วางแผนในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ต่อไป 
 
วิธีด าเนินงาน      

กิจกรรม ระยะเวลา 
1. ประชาสัมพันธ์ก าหนดการสอบให้โรงเรียนทราบ 1-30 กรกฎาคม 2561 
2. แจ้งโรงเรียนและก ากับติดตามการกรอกข้อมูลนักเรียน และการส่งข้อมูล 
   นักเรียนแก่โรงเรียนในสังกัด 

1 กรกฎาคม  - 20  สิงหาคม 2561 

3. ตรวจสอบข้อมูลโรงเรียน จัดสนามสอบผ่านเว็บไซต์ ประกาศสนามสอบ 21  สิงหาคม – 30 กันยายน 2561 
4. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดสอบระดับศูนย์สอบและ 
   ระดับสนามสอบ 

5 -16 มกราคม  2562 

5. จัดเตรียมคู่มือ เอกสารการสอบ สถานที่จัดเก็บข้อมูล 9-16 มกราคม  2562 
6. รับเอกสารการสอบ แบบทดสอบและจัดแยกแบบทดสอบตามสนามสอบ  9 มกราคม  2562 
7. ประชุมคณะกรรมการก ากับห้องสอบ กรรมการกลาง หัวหน้าสนามสอบ  
    ผู้สังเกตการณ์ ทุกสนามสอบ และคณะท างานระดับศูนย์สอบ 

17 มกราคม-3 กุมภาพันธ์ 2562 

8. ด าเนินการจัดสอบ/ก ากับติดตาม 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 
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กิจกรรม ระยะเวลา 
9. รวบรวมกระดาษค าตอบจัดส่ง สทศ. 7 กุมภาพันธ์ 2562 
10. รับรายงานผลการสอบจาก สทศ.  วิเคราะห์ผลการสอบรายโรงเรียน  
   และภาพรวมของเขตพ้ืนที่ 

25-26  มีนาคม  2562 

11. จัดท ารายงานผลการสอบเป็นรูปเล่ม จัดพิมพ์เผยแพร่แก่โรงเรียน     
     ในสังกัด 

1 เมษายน – พฤษภาคม 62 
 

12. ประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์ผลการประเมินและจัดท าแผนการน าผล 
     การประเมินไปใช้ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

พฤษภาคม –มิถุนายน 2562 

 
ผลการด าเนินงาน 
ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

  แยกตามขนาดโรงเรียน 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

คะแนนเฉลี่ยแยกตามขนาดโรงเรียน ผลต่างคะแนนเฉลี่ยระหว่างขนาดโรงเรียน 

ใหญ่ กลาง เล็ก ใหญ-่กลาง ใหญ-่เล็ก กลาง-เล็ก 

ภาษาไทย 55.43 52.85 51.92 2.58 3.51 0.93 

คณิตศาสตร์ 38.22 34.71 33.61 3.51 4.61 1.10 

วิทยาศาสตร์ 39.13 38.58 38.01 0.55 1.12 0.57 

ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) 39.82 31.88 31.90 7.94 7.92 -0.02 
เฉลี่ย 43.15 39.50 38.86 3.65 4.29 0.64 

จากตารางที่ 1 คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แยกตามขนาดโรงเรียน พบว่า 
โรงเรียนขนาดใหญ่ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 43.15 ขนาดกลางมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 39.50 และขนาดเล็กมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 38.96 และโรงเรียนขนาดใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก   

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยรวมทั้ง 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า โรงเรียนขนาดใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า
โรงเรียนขนาดกลาง  3.65  และสูงกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก เท่ากับ 4.29 และโรงเรียนขนาดกลางมีคะแนนเฉลี่ยน้อย
กว่าโรงเรียนขนาดเล็ก เท่ากับ 0.64 
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ตารางท่ี 2  คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ปีการศึกษา  2557-2561  
                และเปรียบเทียบปี 2560-2561  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารกับระดับประเทศ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

คะแนนเฉลี่ย เปรียบเทียบ 2 ปีการศึกษา 

ประเทศ สพป.มห สูงกว่า 
-ต่ ากว่า 

ปี กศ.
57 
 

ปี กศ.
58 
 

ปี กศ.
59 
 

ปี กศ.
60 

ปี กศ.
61 

+เพิ่ม 
-ลด 

ภาษาไทย 54.42 49.68 -4.74 31.82 39.85 42.08 43.69 49.68 5.99 
คณิตศาสตร์ 30.04 24.85 -5.19 24.64 26.34 23.23 20.23 24.85 4.62 
วิทยาศาสตร์ 36.10 33.93 -2.17 33.06 32.87 32.13 29.36 33.93 4.57 
ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) 29.45 25.70 -3.75 25.37 25.51 26.79 26.91 25.70 

-
1.21 

เฉลี่ย 37.50 33.54 -3.96 31.3
9 

32.9
9 

33.7
7 

30.0
5 

33.5
4 

3.4
9 

  จากตารางที่ 2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ปีการศึกษา 2561 เมื่อเฉลี่ยทั้ง 
4 กลุ่มสาระการเรียนรู้  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 33.54 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างเขตพ้ืนที่การศึกษากับระดับประเทศ  
พบว่า ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ และเม่ือเฉลี่ยรวมทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ต่ ากว่าอยู่ -3.96และเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2560 กับ 2561 พบว่า เพิ่มข้ึน 3 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์  และวิทยาศาสตร์ เพิ่มข้ึนระหว่าง 4.57-5.99 ในภาพรวมเพ่ิมข้ึน 
3.49 ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศลดลง 1.21 
 
ข้อเสนอแนะ 
      1) ควรมีการนิเทศ ติดตามการน าผลการทดสอบไปใช้เป็นข้อมูลพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียน 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๗ ~ 
 

รายงานผลการด าเนินโครงการโครงการภาษาไทย (รักษ์ภาษาไทย) เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๒ 
 
ความเป็นมา  
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐ 
ตลอดช่วงเวลาอันยาวนานนับแต่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ  ทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรม    เพื่อประโยชน์สุขแห่ง
มหานครชาวสยามตลอดมา พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรของพระองค์นั้นมากมายมหาศาลสุดจะพรรณนา 
รัชสมัยของพระองค์เป็นช่วงเวลาที่ประชาชนชาวไทยและชาวโลกต้องจารึกไว้ ในประวัติศาสตร์เพื่อน้อมร าลึกพระ
มหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ
กระตุ้นให้ชาวไทยทั้งชาติตระหนักถึงความส าคัญและคุณค่าของภาษาไทยร่วมใจกันใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง เพื่อ
อนุรักษ์ภาษาไทย ภาษาไทยเป็นวัฒนธรรมที่ส าคัญของชาติ ภาษาเป็นสื่อท่ีใช้ติดต่อกันและท าให้วัฒนธรรมด้านอ่ืนๆ
เจริญขึ้น  
          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารได้ตระหนักถึงความส าคัญและคุณค่าของ
ภาษาไทย เนื่องจากภาษาไทยเป็นภาษาประจ าชาติคนไทยทุกคนต้องเรียนรู้และร่วมกันสืบสานอนุรักษ์และใช้
ภาษาไทย ฐานะที่เป็นภาษาเพ่ือการสื่อสารของทุกคนในชาติ สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
จึงควรจัดท าโครงการภาษาไทย (รักษ์ภาษาไทย) เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ   ปี 2562 ขึ้น เพ่ือให้ผู้เรียนเกิด
ความตระหนัก เห็นความส าคัญที่จะร่วมมือร่วมใจ ท านุบ ารุงส่งเสริมอนุรักษ์ภาษาไทยและพัฒนาส่งเสริม
ความสามารถและทักษะทักษะภาษาไทยของนักเรียน ตลอดทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะภาษาไทยด้านต่างๆให้
สอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
 
วัตถุประสงค์ 
         1. เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความตระหนัก เห็นความส าคัญที่จะร่วมมือร่วมใจ ท านุบ ารุงส่งเสริมอนุรักษ์ภาษาไทย 
         2. พัฒนาส่งเสริมความสามารถและทักษะทักษะภาษาไทยของนักเรียน 
        3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะภาษาไทยด้านต่างๆให้สอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา            
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
 
เป้าหมาย 
         ด้านปริมาณ 
            1.นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ชัน้มัธยมศึกษา ปีที่ 1- 3 ทุก
คนได้รับการพัฒนาด้านภาษาไทยเต็มตามศักยภาพ  
            2. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ภาษาไทย  และครูผู้สอน
ภาษาไทย มีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุน และสร้างสรรค์ภาษาไทย 400 คน 
            3. โรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รับเกียรติบัตรทุกโรงเรียน 
       ด้านคุณภาพ 
           1. นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมระดับสถานศึกษาและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา อย่างน้อย 133 คน 
           2.ได้ผลงานนักเรียนผู้เข้าประกวดแข่งขันระดับประเทศ 7 กิจกรรม (รายบุคคล) 
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           3. นักเรียนที่ชนะเลิศ ได้รับเกียรติบัตรและได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ  
 
วิธีด าเนินการ 
ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  
 1.จัดท าโครงการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ 
ความต้องการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 2.แจ้งสถานศึกษา เชิญชวนและส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดแข่งขันทักษะความสามารถของนักเรียนระดับ
เครือข่าย เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่ได้รางวัลชนะเลิศระดับเครือข่าย เข้าแข่งขันคัดเลือกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
ส่งผลงานเข้าประกวดระดับประเทศ ภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2562 
 3.นิเทศ ติดตามและช่วยเหลือส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยของโรงเรียนในสังกัด พร้อมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการอ่านการเขียนของนักเรียนทุกระยะอย่างต่อเนื่อง 

4.สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามภาพรวมเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ ภายในเดือนกันยายน 2562   
ระดับสถานศึกษา 

1.โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนและจัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาความสามารถทักษะภาษาไทของ 
นักเรียนตามความสามารถและความสนใจ และส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับเครือข่ายและส่งผลให้เขต
พ้ืนที่การศึกษาตามรายการที่ก าหนด 
         2.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย เพ่ือคัดเลือกนักเรียนเข้าแข่งขัน                      
ระดับเขตพ้ืนที่ ทั้งนี้ ให้ก าหนดเกณฑ์ค่าน้ าหนักของคะแนนทุกประเภทตามความเหมาะสม  
         3.ส่งผลการแข่งขันนักเรียนชนะเลิศระดับกลุ่มเครือข่ายในแต่ละกิจกรรม เข้าร่วมประกวดแข่งขันระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษาเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562 ตามท่ีก าหนด 
         4.สรุปผลงานโครงการฯ 
 
ข้อเสนอแนะ 

- 

 

ภาพกิจกรรม 
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******************************************************************************* 
 
รายงานผลการด าเนินโครงการ เขียนสวย อ่านคล่อง และ คิดเลขเร็ว 100 % 

 
ความเป็นมา  
 ภาษาไทยเป็นภาษาประจ าชาติ และมีความส าคัญมากส าหรับคนไทย เป็นเครื่องหมายแสดงความเป็นชาติ 
เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจคนไทยทั้งชาติ เป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร และถือเป็นมรดก
ทางวัฒนธรรมของชาติที่คนไทยควรภูมิใจที่จะใช้และธ ารงไว้ให้อยู่คู่กับความเป็นไทย จึงจ าเป็นที่เด็กไทยจะต้องเรียนรู้
ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ตลอดจนต้องพยายามฝึกฝนทักษะและการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องอยู่เสมอ ทั้งในด้าน
ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน จ าเป็นจะต้องฝึกตั้งแต่ระดับประถมศึกษาขึ้นไป การเขียนให้ผู้อื่นอ่านออกและ
เข้าใจง่ายนั้น ลายมือนับว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญยิ่งเพราะถ้าลายมือของผู้เขียน ไม่ชัด อ่านไม่ออกเนื่องจากผู้เขียนเขียนไม่
สวย หรือเขียนลายมือหวัด หรือเขียนแล้วท าให้อ่านตัวอักษรไม่ชัดเจน ผู้อ่านก็อาจจะอ่านไม่ออก ไม่เข้าใจ ท าให้     
ไม่ทราบความหมายหรือไม่ทราบคุณค่าของงานเขียนนั้นว่ามีความหมาย อย่างไร ดีอย่างไร ลายมือของผู้เขียนจึงมี
ความจ าเป็นที่จะต้องมีการฝึกเพ่ือให้อ่านง่าย สะอาดและถูกต้องตามแบบ อย่างแท้จริง   การอ่านคือเส้นทางสู่
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ความส าเร็จ การอ่านเป็นนิสัยส าคัญในวิถีชีวิตก่อให้เกิดการใฝ่รู้ใฝ่เรียนซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นที่ส าคัญตลอดชีวิต  การใฝ่รู้ใฝ่
เรียนเป็นพื้นฐานของการปรับตัวให้ก้าวทันเทคโนโลยีที่ก าลังพัฒนาอยู่ในปัจจุบัน ปัจจัยส าคัญของการเรียนรู้คือการ
อ่าน คนที่อ่านมากเรียนรู้มากก็ปรับตัวให้ทันยุคทันสมัยได้ตลอดเวลา เมื่อเขียนได้ก็ต้องอ่านได้ การเขียนหนังสือสวย 
อ่านง่าย และสื่อสารได้ดีแล้วยังท าให้เด็กรู้จักความงามของสิ่งที่เป็นระเบียบ รู้จักสังเกต รู้จักอดทนต่อการท างาน และ
รู้จักรับผิดชอบด้วย เป็นการฝึกสมาธิส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืน นอกจากการฝึกฝนให้นักเรียนเขียนสวย อ่าน
คล่องแล้ว การฝึกฝนให้นักเรียนมีทักษะในการคิดเลขเร็วก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะส่งผลต่อพัฒนาการเรียนรู้ในกลุ่ม
สาระอ่ืน ๆ ตามมาด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จึงได้จัดท าโครงการ  อ่านออก เขียนได้ 
และ คิดเลขเร็ว 100 %นี้ขึ้นเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง 5M Model to 99 ให้บรรลุเป้าหมาย
ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือให้นักเรียนได้รับการส่งเสริมความสามารถในการคัดลายมือตามแบบอักษรไทย  
2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนอ่านคล่องและมีนิสัยรักการอ่าน มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
3. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะการคิดเลขเร็ว มีโอกาสแสดงออกซ่ึงความสามารถทางภาษา 

และทักษะการคิดเลขเร็วตามศักยภาพและความถนัด 
 
เป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ  
  1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน ได้รับการส่งเสริมความสามารถ  
ในการคัดลายมือ การอ่านได้ อ่านคล่อง และคิดเลขเร็ว 
  2 นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 มีลายมือสวย อ่านคล่อง และคิดเลขเร็ว 
  3 ครูผู้สอนร้อยละ 100 ใช้สื่อ/นวัตกรรมในการสอนคัดลายมือ การอ่าน และการคิดเลขเร็ว 
 เชิงคุณภาพ  
  1 นักเรียนทุกคน คัดลายมือได้ถูกต้องตามรูปแบบและโครงสร้างตัวอักษรไทย และอ่านหนังสือที่
ตนเองเขียนได้คล่อง 
  2 นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 มีผลการประเมินความสามารถในการคัดลายมือ อ่านคล่อง และคิด
เลขเร็ว อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
   
วิธีด าเนินการ 
ที่  กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 พัฒนาวิทยากรแกนน าระดับเครือข่าย  ก.ค. 2562 ศึกษานิเทศก์และ

คณะวิทยากร 
 -อบรมพัฒนาวิทยากรแกนน าระดับเครือข่าย       

19 เครือข่ายๆละ 3 คน และศึกษานิเทศก์ 65 คน
หลักสูตร 3 วัน  
-จัดท าคู่มือ ตัวอย่างสื่อการสอน ฝึกทักษะการสอน
โจทย์ปัญหาบูรณาการภาษาไทยระดับประถมศึกษา 
(กิจกรรมอ่านค าเลิศล้ าปัญญา เรียงค าท าเป็น
ประโยค เรียนรู้ค าน าสู่จินตนาการ คัดลายมือ คิด
เลขเร็ว  

 ศึกษานิเทศก์และ
คณะวิทยากร 
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ที่  กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
2 อบรมขยายผลการสอนและการผลิตสื่อ ตามคู่มือ                    

แก่ครูผู้สอน ป.1- 3 โรงเรียนละ 2 คน 243 
โรงเรียน 
รวม 486  คน  

ก.ค.  2562 
 

คณะวิทยากรแกนน า 

3 นิเทศติดตามการน าไปสู่ห้องเรียน โดยทีม School 
Network ภาคเรียนละ  1 ครั้ง 

ส.ค. –ก.ย.2562 ศึกษานิเทศก์และ
คณะกรรมการนิเทศ 

4 ประเมินความสามารถในการคัดลายมือ / การอ่าน
และการคิดเลขเร็ว ของนักเรียนทุกคน               
(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3) 

ก.ย.  2562 คณะท างาน 

5  ประเมินผล สรุป และรายงานผล    3 - 10  ต.ค. 
2562  

คณะท างาน 
 

    
ผลการด าเนินงาน 
 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3  จ านวนร้อยละ 90 มีลายมือสวย อ่านได้ อ่านคล่อง และคิดเลขเร็ว  

2. ครูมีความรู้และทักษะในการผลิตสื่อเป็นนวัตกรรมในการแก้ปัญหาเด็กในชั้นเรียน 
 
ข้อเสนอแนะ 
      1).จากการสังเกตผู้เข้าอบรมแต่ละรุ่นมีความกระตือรือร้น ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมดีมาก ควรกระตุ้น
ให้ครูน าความรู้ที่ได้ไปแก้ปัญหาเด็กในชั้นเรียนอย่างจริงจัง โดยการท าเป็นวิจัยในชั้นเรียน 
      2).ให้งบประมาณสนับสนุนในการออกนิเทศติดตามอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง 
 
ภาพกิจกรรม 
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แบบรายงานผลการด าเนินโครงการการอบรมผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัยผ่านระบบทางไกล โครงการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) 

 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

เพ่ืออบรมผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัยของโรงเรียนที่เป็นศูนย์ในการอบรมครูผ่านระบบทางไกล ให้มี
ความรู้ความเข้าใจสามารถจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับ
ปฐมวัย 
 
เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 

ผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัยในสังกัด สพป.มุกดาหาร จ านวน 10 โรงเรียน  และสังกัด สช.  
5 โรงเรียน รวมจ านวน 15 โรงเรียน 
          ด้านคุณภาพ 
        ผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัยที่ผ่านการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
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วิธีด าเนินงาน 

1 สพป.มุกดาหารแจ้งการอบรมผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัยด้วยระบบทางไกลเพื่อการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีและสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย 
ครั้งที่ 1 หลักสูตรบูรณาการเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2562 
ครั้งที่ 2 หลักสูตรบูรณาการสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย ระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2562 

2 แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือจัดให้มีการอบรมผ่านระบบทางไกลโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
3 ก่อนการอบรม มีการประชุมวิทยากรพ่ีเลี้ยงประจ าศูนย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์STEM สพป.มุกดาหาร  

เพ่ือวางแผนการด าเนินงาน โดยวิทยากรพี่เลี้ยงได้จัดเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ การเป็นวิทยากรปลายทาง ดูแลการ
ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์และเตรียมบัตรป้ายชื่อ ส าหรับครู ผู้บริหารทั้งจากโรงเรียนในสังกัด สพฐ. และโรงเรียนใน
สังกัด สช. จัดท าป้ายประจ ากลุ่ม ป้ายรายชื่อผู้เข้าอบรม เป็นต้น ส่วนเจ้าหน้าที่ศูนย์STEM ปฐมวัยมุกดาหาร ก่อน
การอบรมขอให้จัดเตรียมโปรแกรมสกอร์เปียลงในเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือการสื่อสารแบบ Conference กับสถานีต้น
ทาง สสวท. และวางแผนดูแลระบบการสื่อสารจากต้นทางตลอดการอบรม  

4 ระหว่างการอบรม  วิทยากรพี่เลี้ยงประจ าศูนยไ์ด้ท าหน้าท่ี ดังนี ้
- รับลงทะเบยีนและแจกป้ายช่ือพรอ้มคู่มือการอบรม  
- ด าเนินการลงช่ือเข้าอบรมในระบบ (Check in) 
- ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นวิทยากรปลายทาง คอยดูแล ช่วยเหลือ และกระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมได้ 

ลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามวิทยากรต้นทาง 
- แจกสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ตามใบงานกิจกรรม 

- ส่งภาพบรรยากาศการอบรมให้กับสถานีต้นทาง 

เจ้าหน้าที่ศูนย์STEM ปฐมวัยมุกดาหาร ได้ท าหน้าที่คอยดูแลระบบการสื่อสารแบบ  
Conference กับสถานีต้นทาง สสวท. ดูแลการรับสัญญาณถ่ายทอดจากสถานีต้นทาง และดูแลการสื่อสารผ่าน
สมาร์ทโฟนของผู้เข้าอบรม สร้างกลุ่มไลน์ IPST ปฐมวัยมุกดาหาร ส าหรับไว้ติดต่อ ประสานงาน แนะน าและช่วยเหลือ
หลังการอบรม  

5 หลังการอบรม ได้มีการประชุมวิทยากรพ่ีเลี้ยงประจ าศูนย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์ STEM ปฐมวัย 
มุกดาหาร เพ่ือสรุปผลการด าเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค จัดท ารายงานเสนอต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร รายงานผลการด าเนินงานให้ สสวท. และวางแผนการติดตาม ดูแลและชวยเหลือใหผู้รับการ
อบรมเขาเรียนในระบบออนไลน ครูจัดประสบการณในชั้นเรียน ผู้บริหารท าการนิเทศภายในโรงเรียนของตนเอง  
และสงงานตามเวลาที่ก าหนด 
 
ผลการด าเนินงาน 

1 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัยให้ความสนใจในการเข้าร่วมอบรมผ่านระบบทางไกลมาก  
อันเนื่องมาจาก สพป.มุกดาหารได้มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องทั้งทางหนังสือราชการและสื่อสังคมออนไลน์  

2 ผู้บริหารและครูปฐมวัยมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
บูรณาการเทคโนโลยีและสะเต็มศึกษาระดับปฐมวัยในระดับดีมาก 

3 ครูปฐมวัยที่ผ่านการอบรมสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีและสะเต็มศึกษาได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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4 ผู้บริหารสถานศึกษาที่ผ่านการอบรมสามารถนิเทศ ติดตามการจัดประสบการณ์เรียนรู้ 
บูรณาการเทคโนโลยีและสะเต็มศึกษาของครูปฐมวัยได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 

ควรเพิ่มงบประมาณอีก 10 % ในการด าเนินการจัดอบรมนอกเหนือจากค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง  
และค่าวิทยากรพ่ีเลี้ยง  เพ่ือไว้ส าหรับจัดเตรียมใบงาน ถ่ายเอกสาร และจัดหาสื่อไว้ทดแทน 
 
ภาพกิจกรรม 
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รายงานผลการด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในส านักงานเขตพื้นที่และ
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร   ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 
หลักการและเหตุผล 
 ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม    
การทุจริตแห่งชาติ ด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” เพ่ือพัฒนาข้าราชการ และบุคลากร ให้มีคุณลักษณะ 5 ประการของโครงการ 
ประกอบด้วย ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ ซึ่งกระบวนการปลูกฝัง   
ให้เกิดคุณลักษณะดังกล่าว จะต้องบูรณาการการบริหารจัดการตามภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งจะส่งผลให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่จะรองรับการประเมินคุณธรรมและ      
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) และเพ่ือ 
บรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (Zero Tolerance & 
Clean Thailand)  
 การทุจริตเป็นปัญหาส าคัญ ที่คอยรุมเร้า กัดกร่อน ความเจริญงอกงามในการพัฒนาประเทศ ที่จะต้องเร่งรีบ
แก้ไขให้หมดสิ้นไปจากสังคมไทย ซึ่งการแก้ไขปัญหาการทุจริตในประเทศไทย ยังไม่ปรากฏเป็นที่พอใจเท่าท่ีควร จาก
ผลการประเมิน ITA ประจ าปี 2561 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้ล าดับที่ 206 ได้
คะแนน      การประเมิน 74.19 ซึ่งหมายความว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารต้องได้รับ
การพัฒนาข้าราชการและบุคลากรในสังกัด เพ่ือสร้างความตระหนักในด้านกระบวนการคิด ปรับเปลี่ยนทัศนคติและ
พัฒนาบุคลากรให้เห็นความส าคัญของความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ผ่านกระบวนการ
คิดอย่างเป็นรูปธรรมน าไปสู่การปฏิบัติอย่างถูกต้อง เหมาะสม และยั่งยืน  เพื่อตอบสนองกลยุทธ์และนโยบายดังกล่าว
ข้างต้น จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ 
 1 เพ่ือพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ในจัดท า
ฐานข้อมูลโครงการโรงเรียนสุจริตเพื่อเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
สถานศึกษา 

2 เพ่ือพัฒนาบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้าง
ระบบและวิถีพอเพียง สุจริตรับผิดชอบ ปลอดอบายมุข สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
 3 เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมบุคลกรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ประยุกต์ใช้หลัก
ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินชีวิต
และต่อต้านการทุจริต 
 4 เพ่ือยกระดับคุณภาพการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารให้สูงขึ้น 
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 เป้าหมาย 

ด้านปริมาณ  
  1 บุคลากรในสถานศึกษา  สังกัด สพป.มุกดาหาร จ านวน 240 คน    

2 บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จ านวน 82 คน 
 ด้านคุณภาพ  
  1 บุคลากรในสถานศึกษาสามารถจัดท าฐานข้อมูลโครงการโรงเรียนสุจริตเพื่อเตรียมรับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา 

2.บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีองค์ความรู้ ทัศนคติ และ
ค่านิยมท่ีถูกต้อง ตามกลยุทธ์และจุดเน้นการด าเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิ
บาลในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร   

3 บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร สามารถปฏิบัติตน/ปฏิบัติงาน
ตามกระบวนงาน เพ่ือพัฒนาองค์กรสู่ “เขตสุจริต” 
  4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีรูปแบบการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาองค์กรสู่ 
“เขตสุจริต” 
 
วิธีด าเนินงาน 
 1)  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการฯ  โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 2 รุ่น  รุ่นละ  123 คน 
 2)  งบประมาณ  จ านวน  60,000  บาท  โดยแยกเป็นรายการจ่าย ดังนี้ 
  1. ค่าอาหาร  246  คน  คนละ  240  บาท รวม  41,820   บาท 
  2. ค่าอาหารว่าง  246  คน  คนละ  80  บาท รวม  17,220   บาท 
  3. ค่าวัสด ุ      รวม      960 บาท 
                 (โดยขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
ผลการด าเนินงาน 
 1 บุคลากรในสถานศึกษาสามารถจัดท าฐานข้อมูลโครงการโรงเรียนสุจริตเพื่อเตรียมรับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา 

2 บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีความตระหนักมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ด าเนินงานกิจกรรมด้านการป้องกันการทุจริต 
 3 บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ปฏิบัติงานได้สอดคล้องตามรูปแบบการ
พัฒนาเขตพ้ืนที่สุจริต เพ่ือยกระดับไปสู่เขตพ้ืนที่สุจริตอย่างยั่งยืน 
 
ข้อเสนอแนะ 
      1)  หลักการพ้ืนฐานในการออกแบบกรอบการประเมิน ITA ดังนี้  

1 จะต้องสอดคล้องกับหลักการประเมินที่ดี อันได้แก่ Sensitive, Measurable, Precise, Simple and 
Measurable at Low Cost, Practical และ Comparable  
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2 จะต้องมีผู้ตอบแบบสอบถามที่หลากหลาย ทั้งภายในและภายนอก แนวตั้งและ แนวราบ ได้แก่ ข้าราชการ
และบุคลากรภายในที่คละต าแหน่งตั้งแต่ระดับล่างจนถึงระดับบน ผู้ใช้บริการที่เป็น ประชาชนทั่วไปจนถึงผู้บริหาร
ระดับสูง และกลุ่มสาขาอาชีพต่าง ๆ  

3 จะต้องเป็นการประเมินทั้งการทุจริตทางตรง (Hard Corruption) การทุจริตทางอ้อม (Soft Corruption) 
และการเปลี่ยนแปลงของการทุจริตในช่วงเวลาที่ผ่านมา โดยเฉพาะการประเมินเกี่ยวกับ ประสิทธิภาพการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ที่จะต้องท าให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย (Improvement) รวมถึง
บริบทแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับการทุจริต  

4 จะต้องช่วยให้ CPI ของประเทศไทยดีขึ้นในระยะยาว โดยดัชนีต้องชัดเจนและ เขา้ใจง่าย เพื่อให้องคาพยพ
ในหน่วยงานมีเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาหน่วยงานของตน  

5 จะต้องสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาหน่วยงานในเชิงบวกมากกว่าท าให้เจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานรู้สึกกังวล  
6 ผลการประเมิน ITA ควรให้แนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนให้กับหน่วยงานไปในตัว  
7 หน่วยงานราชการที่ได้รับการประเมิน ได้ประโยชน์จากการประเมิน และน าผลการประเมิน ไปรับปรุงและ

พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และได้รับประโยชน์ในมุมของการสื่อสารภาพลักษณ์ องค์กร โดยเฉพาะการ
แสดงให้สังคมและสาธารณชนรับรู้ว่าหน่วยงานให้ความสาคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและ การป้องกันการทุจริตใน
หน่วยงานอย่างไร และการด าเนินการดังกล่าว ไม่เป็นต้นทุนหรือภาระของหน่วยงาน มากเกินไป รวมทั้งต้องไม่เป็น
ภาระกับบุคคลที่เข้าร่วมกระบวนการประเมินด้วย  
 

ภาพกิจกรรม 
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คณะผู้จัดท า 

 

1. นางวิหาญ  พละพร   ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
2. นางทวิกา  บ ารุงสวัสดิ์   ศึกษานิเทศก์  ช านาญการพิเศษ  สพป.มุกดาหาร 
3. นางสาวภัชรี  ภูมิหาทอง   ศึกษานิเทศก์  ช านาญการพิเศษ  สพป.มุกดาหาร 
4.นายเสถียร  ถิ่นมุกดา   ศึกษานิเทศก์  ช านาญการพิเศษ  สพป.มุกดาหาร 
5. นายถาวร  บัณฑิตเสน    ศึกษานิเทศก์  ช านาญการพิเศษ  สพป.มุกดาหาร 
6.นางกรรณิการ์  บัณฑิตเสน  ศึกษานิเทศก์  ช านาญการพิเศษ  สพป.มุกดาหาร 
7.นางฉวีวรรณ  มีสติ   ศึกษานิเทศก์  ช านาญการพิเศษ  สพป.มุกดาหาร 
8.นายยิ่งศักดิ์  วรโยธา     ศึกษานิเทศก์  ช านาญการพิเศษ  สพป.มุกดาหาร 
9.นางกิ่งแก้ว  ภูทองเงิน   ศึกษานิเทศก์  ช านาญการพิเศษ  สพป.มุกดาหาร 
10.นางศิริกาญจนารัตน์  พละศึก  ศึกษานิเทศก์  ช านาญการพิเศษ  สพป.มุกดาหาร 
11.นางเณริศรา  ว่องไว   ศึกษานิเทศก์  ช านาญการพิเศษ  สพป.มุกดาหาร 
12.นางทองพูล  งามข า   ศึกษานิเทศก์  ช านาญการพิเศษ  สพป.มุกดาหาร 
13.นายออิศร  ก้อนค า   ศึกษานิเทศก์  ช านาญการ         สพป.มุกดาหาร 
 
 
                                 

                      

 

 


