
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

รายงานผลการด าเนินงาน 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๐ 
 

The Secondary Educational Service Area Office 30 
 

กลุ่มนโยบายและแผน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  
 



 

 

 

 การจัดทําเอกสาร รายงานผลการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 30 ฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ ประมวลผล

การดําเนนิงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งเปนขัน้ตอนสําคัญที่บงบอกถงึการ

พัฒนางานทัง้ผลสําเร็จตามกลยุทธ และเปาหมายที่กําหนด เพื่อนําผลการดําเนนิงานไป

พัฒนาองคกร และเผยแพรประชาสัมพันธใหกับหนวยงานภายนอกใหไดรับทราบการ

ดําเนนิงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 30 ตลอดปงบประมาณ พ.ศ.

2559 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 30 หวังเปนอยางย่ิงวาเอกสาร 

“รายงานผลดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 30” จะเปนประโยชนตอผูบรหิารสถานศกึษาและผูเกี่ยวของ เพื่อรวมกัน

พัฒนาการศกึษาระดับมัธยมศกึษาของจังหวัดชัยภูมิตอไป 

   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 30 

      ตุลาคม 2559  

 

 

 

คํานํา 



หนา 
สวนที่ 1 สภาพทั ่วไปและขอมูลพื้นฐานทางการศกึษา      

สวนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

สวนที่ 3 ผลการดาํเนนิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

กลยุทธ ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษา    26 

ทุกระดับทุกประเภท  

กลยุทธ ท่ี 2 ขยายโอกาสเขาถงึบรกิารการศกึษา   58 

ข้ันพื้นฐาน ใหทั่วถึงครอบคลมุผูเรียนใหไดรบัโอกาส  

ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 

กลยุทธที่ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กลยุทธท่ี 4 พัฒนาระบบการบรหิารจดัการ   65 

สวนท่ี 4 การอภิปรายผล ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ    6๗

สารบญั 

1

12

24

  62



 

ส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต ๓๐ 

 

 
 

  

 

ส่วนท่ี ๑ 
สภาพท่ัวไปและข้อมลูพื้นฐานทางการศึกษา 

 



 

ส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต ๓๐ 

ส่วนที่ 1 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานทางการศกึษา 
 

ประวัติการจัดตั้งส านักงาน 

 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษาเขต 30 สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพืน้ฐานกระทรวงศึกษาธกิาร  จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร เร่ือง 

การก าหนดเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา ลงวันท่ี 17 สิงหาคม 2553 ล าดับท่ี 30 ได้แก่

จังหวัดชัยภูม ิกระทรวงศึกษาธกิารแบ่งสว่นราชการภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศกึษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร เร่ือง การแบ่งสว่นราชการภายในส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา พ.ศ.2553 ลงวันท่ี  13  กันยายน  พ.ศ.2553  ดังนี้  (1) 

กลุ่มอ านวยการ (2) กลุ่มบริหารงานบุคคล (3) กลุ่มนโยบายและแผน (4) กลุ่มส่งเสริมการ

จัดการศกึษา (5) กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  (6) กลุ่มบริหารงาน

การเงินและสินทรัพย์ และ (7) หนว่ยตรวจสอบภายใน ที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธกิาร เร่ือง การแบ่งสว่นราชการภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศกึษา(ฉบับท่ี 2)พ.ศ.2553 ลงวันท่ี  28 ตุลาคม พ.ศ.2553  

สถานที่ตั้ง 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 30  

ตัง้อยู่เลขท่ี 275/13 ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูม ิสาย 1  ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงชัยภูม ิจังหวัดชัยภูม ิ36000 

โทรศัพท์ 0-4481-6976 โทรสาร 0-4481-6977  

Website:http://www.sesao30.go.th 

๒ 

http://www.sesao30.go.th/
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ภาพแสดงสถานที่ตั้ง สพม.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สพม.เขต 30 

๓ 



 

ส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต ๓๐ 

๔ 

๔ 

อ านาจหน้าที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษาเขต 30 

 กฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์การแบ่งสว่นราชการภายในส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาพ.ศ.2546 และประกาศกระทรวงศึกษาธกิารเร่ือง การแบ่งสว่นราชการภายใน

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา พ.ศ.2553 ก าหนดอ านาจหนา้ที่ของส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษา ดังนี้ 

 1) จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษาให้

สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศกึษา แผนพัฒนาการศกึษาขั้นพื้นฐาน

และความตอ้งการของท้องถิ่น 

 2) วเิคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงนิอุดหนุนท่ัวไปของสถานศกึษาและหนว่ยงาน

ในเขตพื้นท่ีการศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หนว่ยงานข้างตน้รับทราบ 

รวมท้ังก ากับ ตรวจสอบ ติดตามการใชจ้่ายงบประมาณของหนว่ยงานดังกล่าว 

 3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศกึษาในเขตพื้นท่ี

การศึกษา 

 4) ก ากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศกึษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นท่ี

การศึกษา 

 5) ศกึษา วิเคราะห์ วจิัย และรวบรวมขอ้มูลสารสนเทศด้านการศกึษาในเขตพื้นท่ี

การศึกษา 

 6) ประสานการระดมทรัพยากรดา้นตา่งๆ รวมท้ังทรัพยากรบุคคล เพื่อสง่เสริม

สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศกึษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศกึษาในเขตพื้นท่ี

การศึกษา 

 



 

ส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต ๓๐ 

๕ 

๕ 

8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น รวมท้ังบุคคล องคก์รชุมชน องค์กรวชิาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ

และสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษารูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 9) ด าเนนิการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวจิัยและพัฒนาการศึกษาในเขต

พื้นท่ีการศึกษา 

 10) ประสาน ส่งเสริม การด าเนนิการของคณะอนุกรรมการ และคณะท างานด้าน

การศึกษา 

 11) ประสานการปฏบัิตริาชการท่ัวไปกับองคก์รหรือหนว่ยงานตา่งๆ ทัง้ภาครัฐ 

เอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะส านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธกิารในเขต

พื้นท่ีการศึกษา 

 12) ปฏบัิตหินา้ที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นท่ีการศึกษาที่มไิด้ระบุให้เป็น

หนา้ที่ของหน่วยงานใดโดยเฉพาะ หรือปฏบัิตงิานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

นายอานันท์ รองพล 
รอง ผอ.สพม.30 
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โครงสร้างการบริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายปราโมทย์ ภูมิพันธ์ 
ผอ.ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล

และนิเทศการศึกษาของเขตพืน้ที่การศึกษา (ก.

ต.ป.น.) 

ก.ต.ป.น.  
 

8.ผอ.
หน่วย

ตรวจสอบ
ภายใน 

3.ผอ.
กลุ่ม
บริหาร 
งาน

บุคคล 

6.ผอ.กลุ่ม
บริหารงา
นการเงิน
และ

สินทรัพย์ 

5.ผอ.กลุ่ม
อ านวยการ 

2.ผอ.ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

เพ่ือ
การศึกษา 

4.ผอ.กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ

ประเมินผลการจัด
การศึกษา 

 

1.ผอ.กลุ่ม
นโยบาย 
และแผน 

7.ผอ.กลุ่ม
ส่งเสริมการ

จัด
การศึกษา 

สถานศึกษา 1. นางสุดาวรรณ์  ผลามิตร 
2. นางสาวอารยา   ประยูรหาญ 
3. นางจงรักษ์  ภัสสรประสิทธ์ิ 
4. นางกาญจน์สุดา จีรภัทรอติชัย 

 

5. นายสานิตย์ บุญญานุสนธ์ิ 
6. น.ส.ธนวรรณ เชื้อจ ารูญ 
7. นายสมศักด์ิ ไปรเวทย์ 
8. นางพัชราภรณ์ เชี่ยววัฒนา 
 

 

นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ 
รอง ผอ.สพม.30 

 

นายสิงห์ศักดิ์ แก้งค า 
รอง ผอ.สพม.30 

 

นายสวาท ฦๅชา 
รอง ผอ.สพม.30 

 

นายเสรี ปลอดโคกสูง 
รอง ผอ.สพม.30 

 

 ๖ 

นายอานันท์ รองพล 
รอง ผอ.สพม.30 

 



 

ส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต ๓๐ ๗ 

ข้าราชการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 30  

 

ผู้บริหาร/กลุ่มงาน 
เพศ วุฒิการศกึษา 

รวม ชาย หญิง รวม ต่ ากวา่ 

ป. ตร ี
ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

ผู้อ านวยการสพม.30 1 - 1 - - - 1 1 

รองผู้อ านวยการสพม.30 5 - 5 - 1 3 1 5 

กลุ่มอ านวยการ 2 4 6 - 4 2 - 6 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 2 8 10 - 7 3 - 10 

กลุ่มบรหิารงานการเงินและ

สินทรัพย์   

- 4 4 - 3 1 - 4 

กลุ่มนโยบายและแผน 3 3 6 - 3 3 - 6 

กลุ่มส่งเสรมิการจัดการศึกษา 2 5 7 - 3 4 - 7 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและ

ประเมินผลการจัดการศึกษา 

3 7 10 - - 9 1 10 

หน่วยตรวจสอบภายใน - 1 1 - - 1 - 1 

รวม 18 32 50 - 21 26 3 50 

 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  
 

บุคลากร จ านวน (คน) 

ผู้บริหาร  

- ผู้อ านวยการโรงเรียน 37 

- รองผู้อ านวยการโรงเรียน 49 

ข้าราชการครู  1,660 

พนักงานราชการ 182 

ลูกจ้างประจ า 73 

ครูอัตราจ้าง 99 

รวม 2,100 

      ที่มา : กลุ่มบรหิารงานบุคคล สพม.30  
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สถานศึกษาในสังกัด 

 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษาเขต 30 มอี านาจ หน้าท่ีในการบริหารจัด

การศึกษาขั้นพืน้ฐานระดับมัธยมศกึษา โดยมีสถานศึกษาในสังกัดจ านวน  37 แห่ง ดังนี ้  

 1. โรงเรียนชัยภูมภิักดชีุมพล   2. โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 

 3. โรงเรียนเมอืงพญาแลวิทยา   4. โรงเรียนกาญจนาภเิษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 

 5 .โรงเรียนกุดตุม้วทิยา    6. โรงเรียนบ้านคา่ยวทิยา 

 7. โรงเรียนชีลองวทิยา    8. โรงเรียนภูพระวิทยาคม 

 9. โรงเรียนบ้านเขว้าวทิยายน   10. โรงเรียนคอนสวรรค์ 

 11. โรงเรียนสามหมอวิทยา   12. โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา 

 13. โรงเรียนปู่ดว้งศึกษาลัย   14. โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 

 15. โรงเรียนนางแดดวังชมพูวิทยาฯ  16. โรงเรียนคูเมอืงวิทยา 

 17. โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม     18. โรงเรียนภักดีชุมพลวทิยา 

 19. โรงเรียนแก้งคร้อวทิยา    20. โรงเรียนนาหนองทุ่มวทิยา 

21. โรงเรียนท่ามะไฟหวานวทิยาคม   22. โรงเรียนภูเขียว 

23. โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น   24. โรงเรียนหนองคอนไทยวทิยาคม 

25. โรงเรียนคอนสารวิทยาคม   26. โรงเรียนโนนคูณวิทยาคารรัชมังคลาภิเษก 

27. โรงเรียนบ้านแท่นวทิยา   28. โรงเรียนจัตุรัสวทิยาคาร 

29. โรงเรียนหนองบัวบานวทิยา   30. โรงเรียนละหานเจรญิวิทยา 

31. โรงเรียนบางอ าพันธ์วิทยาคม     32. โรงเรียนเพชรพทิยาสรรค์ 

33. โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม   34. โรงเรียนเทพสถิตวทิยา 

35. โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม   36. โรงเรียนหนองบัวระเหววทิยาคาร 

37. โรงเรียนหว้ยแยว้ทิยา 

 

๘ 
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แผนภูมิแสดงจ านวนนักเรยีน โรงเรียนในสังกัด สพ

ม.30

นักเรียนหญงิ นักเรียนชาย
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แผนภูมิแสดงผลการประเมิน (O-Net) ระดับชั้นมัธยมศกึษา

ปีที่ 3 เปรียบเทยีบปี 2557-2558
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๙ 

ข้อมูลนักเรยีนและห้องเรียน  

 

ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.30 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559 
 

  

 

 

 

 

 

 

ระดับชั้น 

จ านวนนักเรียน(คน)/จ านวนห้องเรียน(ห้อง) 

นักเรียน

ชาย 

นักเรียน

หญงิ 

นักเรียน

รวม 
ห้องเรียน 

   ชั้นมัธยมศกึษาปีท่ี 1 2,839 3,124 5,963 168 

   ชั้นมัธยมศกึษาปีท่ี 2 2,921 3,192 6,113 164 

   ชั้นมัธยมศกึษาปีท่ี 3 2,727 3,094 5,821 163 

รวมระดับ ม.ต้น 8,487 9,410 17,897 495 

   ชั้นมัธยมศกึษาปีท่ี 4 1,876 2,973 4,849 147 

   ชั้นมัธยมศกึษาปีท่ี 5 1,779 2,985 4,764 146 

   ชั้นมัธยมศกึษาปีท่ี 6 1,830 3,127 4,957 149 

รวมระดับ ม.ปลาย 5,485 9,085 14,570 442 

รวมทั้ง 2 ระดับ 13,97

2 

18,49

5 

32,467 937 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ปีการศกึษา 2557 - 2558 

---------------------------------------------------- 

1) ผลการสอบ O-Net  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (5 / 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้) 
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กลุ่มสาระการ

เรียนรู ้

ปีการศกึษา 

2557 2558 ผลต่าง 
คะแนนเฉลี่ยของ

ประเทศปี 58 

ภาษาไทย 34.53 42.23 +7.70 42.64 

คณิตศาสตร์ 28.12 31.54 +3.42 32.40 

สังคมศึกษาฯ 45.45 45.33 -0.12 46.24 

วิทยาศาสตร์ 37.68 36.95 +0.73 37.63 

ภาษาอังกฤษ 26.01 28.84 +2.83 30.62 

สุขศกึษาฯ 58.84 - - - 

ศิลปะ 41.82 - - - 

การงานอาชพี 45.26 - - - 

 

กลุ่มสาระ 

การเรียนรู ้

ปีการศกึษา 

2557 2558 ผลต่าง 
คะแนนเฉลี่ยของ

ประเทศปี 58 

ภาษาไทย 47.68 45.71 -1.97 49.36 

คณิตศาสตร์ 18.63 23.68 +4.75 26.59 

สังคมศึกษาฯ 34.03 38.05 +4.02 39.70 

วิทยาศาสตร์ 30.99 32.41 +1.42 33.40 

ภาษาอังกฤษ 20.16 21.25 +1.09 24.98 

สุขศกึษาฯ 49.97 - - - 

ศิลปะ 32.93 - - - 

การงานอาชพี 47.11 - - - 
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2) ผลการสอบ O-Net  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (8 กลุ่มสาระการเรียนรู้) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มสาระ 

การเรียนรู ้

ปีการศกึษา 

2557 2558 ผลต่าง 
คะแนนเฉลี่ยของ

ประเทศปี 58 

ภาษาไทย 47.68 45.71 -1.97 49.36 

คณิตศาสตร ์ 18.63 23.68 +4.75 26.59 

สังคมศึกษาฯ 34.03 38.05 +4.02 39.70 

วิทยาศาสตร ์ 30.99 32.41 +1.42 33.40 

ภาษาอังกฤษ 20.16 21.25 +1.09 24.98 

สุขศกึษาฯ 49.97 - - - 

ศิลปะ 32.93 - - - 

การงานอาชพี 47.11 - - - 
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ส่วนท่ี ๒ 
ทิศทางการพฒันาการศึกษา 
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ส่วนที่ 2 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

-------------------- 

 

 

 

กระแสพระราชด ารัสเกี่ยวกับการปฏิรูปการศกึษา  

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 

“ให้ครูรักเด็กและเด็กรักคร”ู 

“ให้ครูสอนเด็กให้มีน้้าใจตอ่เพื่อน ไมใ่ห้แขง่ขันกัน แตใ่ห้แขง่กับตัวเอง 

“ให้เด็กที่เรียนเก่งกว่า ชว่ยสอนเพื่อนท่ีเรียนช้ากว่า” 

“ให้ครูจัดกิจกรรมให้เด็กท้าร่วมกัน เพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามัคค”ี 

วิสัยทัศน์ 

 การศึกษาขั้นพืน้ฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลบน

พื้นฐานความเป็นไทย 

พันธกิจ 

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง

และมีคุณภาพ 

 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมคีุณธรรมจรยิธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม

หลักสูตร  

 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีเนน้การมีสว่นร่วม เพ่ือเสริมสร้างความ

รับผิดชอบตอ่คุณภาพการศึกษา  

ทศิทางการพัฒนาการศึกษา 

ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
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๗ 

เป้าประสงค์ 
 1.  นักเรียนระดับกอ่นประถมศึกษามีพัฒนาการท่ีเหมาะสมตามช่วงวัยและได้

สมดุลและนักเรยีนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามชว่งวัยและมี

คุณภาพ 

 2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพืน้ฐานอย่างท่ัวถึงมี

คุณภาพและเสมอภาค      

 3. ครูผู้บริหารสถานศกึษาและบุคลากรทางการศกึษาอื่นมทัีกษะท่ีเหมาะสมและมี

วัฒนธรรมการท้างานที่มุง่เนน้ผลสัมฤทธ์ิ 

 4. ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพและเป็นกลไก

ขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพืน้ฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 

 5.  ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐานบูรณาการการทางานเน้นการ

บริหารแบบมสี่วนร่วมกระจายอ้านาจและความรับผิดชอบสู่ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

และสถานศกึษา    

 6. พื้นท่ีพิเศษได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นพิเศษ 

ผลผลิต 

 ผลผลิตของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน   

 1)  ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา  

 2)  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ  

 3)  ผู้จบการศึกษามัธยมศกึษาตอนปลาย  

 4)  เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพืน้ฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ  

 5)  เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

 6)  ผู้ท่ีมีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ  

 โดยมีหน่วยงานก้ากับ ประสาน ส่งเสริมการจัดการศกึษา คือ ส้านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา จ้านวน 183 เขต ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา 

จ้านวน 42 เขต และส้านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ซึ่งมีสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานเป็นหน่วย

ปฏบัิตกิารในการจัดการศกึษา เพ่ือให้ภารกิจดังกลา่วสามารถตอบสนองสภาพปัญหาและ
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รองรับการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธกิารนโยบายส้านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน และยุทธศาสตร์การปฏรูิปการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

กลยุทธ์ 
 จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน จึงก้าหนด  กลยุทธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ้านวน 4 กลยุทธ์ ดังตอ่ไปน้ี 

 กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

 กลยุทธ์ที่ 2 การขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศกึษาขั้นพื้นฐานให้ท่ัวถึง

ครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพ 

 กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศกึษา 

 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

จุดเน้นการด าเนินงาน 

 ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ก้าหนดจุดเนน้การด้าเนินการ       

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนดังน้ี 

ส่วนที่ ๑ จุดเน้นด้านผู้เรียน 

 1.1 นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญ ตามมาตรฐานสากล ดังตอ่ไปน้ี 

  1.1.1 นักเรียนระดับกอ่นประถมศึกษามีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ 

จิตใจ และสติปัญญาที่สมดุล เหมาะสมกับวัย และเรียนรู้อยา่งมีความสุข 

 1.1.2  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี6 ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 3 และชัน้

มัธยมศกึษาปีท่ี 6 มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ ( O-NET) กลุ่มสาระ

หลักเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไมน่อ้ยกว่าร้อยละ3  

 1.1.3 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 3 มคีวามสามารถดา้นภาษา อา่น

ออก เขียนได้ ด้านค้านวณ และด้านการใชเ้หตุผลท่ีเหมาะสม 
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1.1.4 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 6 ถึงช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 6ได้รับการ

ส่งเสริมให้มีแรงจูงใจสู่อาชพี ด้วยการแนะแนว ทัง้โดยครูและผู้ประกอบอาชพีต่าง ๆ  

(ผู้ปกครอง ศิษยเ์ก่า สถานประกอบการใน/นอกพื้นท่ี) และได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะท่ี

เหมาะสมกับการประกอบอาชพีสุจริตในอนาคต  

1.1.5 นักเรียนมทัีกษะชีวิต ทักษะการคิดวเิคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และ

ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์อยา่งน้อย 2ภาษา ทักษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อ

เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ เหมาะสมตามช่วงวัย 

 1.2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด        

มคีุณลักษณะ และทักษะทางสังคมที่เหมาะสม 

 1.2.1  นักเรียนระดับประถมศึกษา ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ด ีและอยูร่่วมกับผู้อ่ืนได้ 

 1.2.2 นักเรียนระดับมัธยมศกึษาตอนต้น มีทักษะการแก้ปัญหา และอยู่

อย่างพอเพยีง 

 1.2.3 นักเรียนระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย มีความมุ่งม่ันในการศึกษาและ

การท้างาน และสามารถปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐานวัฒนธรรมท่ีดงีามของไทย 

1.3 นักเรียนที่มคีวามต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและ

พัฒนา เต็มศักยภาพเป็นรายบุคคล ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 

1.3.1 เด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคลด้วยรูปแบบท่ี

หลากหลายตามหลักวิชา 

1.3.2 เด็กด้อยโอกาสและเด็กในพืน้ท่ีพิเศษ ได้รับโอกาสทางการศกึษาท่ี

มคีุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรและอัตลักษณแ์ห่งตน 

1.3.3 นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ได้รับการสง่เสริมให้มีเป็นเลิศด้าน

วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยพีื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา กีฬา ดนตรีและ 
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1.3.4 นักเรียนท่ีเรียนภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถาน

ประกอบการ บุคคล องค์กรวชิาชีพ องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอื่น และ

สถานศกึษาทางเลือก ได้รับการพัฒนาอย่างมคีุณภาพตามมาตรฐาน 

1.3.5 เด็กกลุ่มท่ีต้องการการคุ้มครองและชว่ยเหลอืเป็นกรณีพิเศษ 

ได้รับการคุ้มครองและชว่ยเหลอืเยยีวยา ด้วยรูปแบบท่ีหลากหลาย 

1.3.6 เด็กวัยเรียนในถิ่นทุรกันดาร ได้รับการศึกษาและพัฒนาทักษะการ

เรียนรู้ตลอดชวีติ 

ส่วนที่ 2 จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา   

 2.1 ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ และสมรรถนะ ในการสอนอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 2.1.1 ครูได้รับการพัฒนาวธีิการจัดการเรียนการสอน การสอนคิดแบบ

ตา่งๆและการวัดประเมินผล ให้สามารถพัฒนาและประเมินผลนักเรียนให้มคีุณภาพตาม

ศักยภาพเป็นรายบุคคล   

2.1.2 ครูสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยประยุกตใ์ชร้ะบบ

สารสนเทศและการสื่อสารอย่างเหมาะสม 

2.1.3 ครูได้รับการนเิทศแบบกัลยาณมติร โดยส้านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาผู้บริหารสถานศกึษา และครูท้ังในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วนอ่ืน ๆ 

ตามความพร้อมของโรงเรียน 

 2.1.4 ครูสร้างเครอืขา่ยการเรียนรู้ การมสี่วนร่วมจากผู้มีสว่นเกี่ยวข้อง 

และทุกภาคส่วนให้เกิดชุมชนแหง่การเรียนรู้ 

 2.1.5 ครูจัดการเรียนการสอน ให้สอดรับกับการเป็นประชาคมอาเซียน 

 2.1.6 ครูและบุคลากรทางการศกึษา มีจิตวญิญาณของความเป็นครู 

การเป็นครูมอือาชพี และยดึมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชพี 
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2.2 ผู้บรหิารสถานศึกษา มีความสามารถในการบรหิารงานทุกด้านให้มี

ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

 2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษามขีวัญและก าลังใจในการท างาน 

 2.4 องค์กร คณะบุคคลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง วางแผนและสรร

หาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน และสังคม 

ส่วนที่ 3 จุดเน้นด้านการบรหิารจัดการ      

 3.1  สถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา และส านักบรหิารงาน

การศึกษาพิเศษ บรหิารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอ านาจ การมสี่วนร่วม และมี

ความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน 

3.1.1 โรงเรียนท่ีไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอก และที่ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักเรียนต้่ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ได้รับการแก้ไข ชว่ยเหลอื นเิทศ 

ตดิตามและประเมินผล โดยส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท้าหนา้ที่ส่งเสริมสนับสนุน และเป็น

ผู้ประสานงานหลัก ให้โรงเรียนท้าแผนพัฒนาเป็นรายโรง รว่มกับผู้ปกครองชุมชน และ

องคก์รอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

 3.1.2  ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา บริหารจัดการอย่างมคีุณภาพ โดยใช้

มาตรฐานส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 3.1.3  ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา พัฒนาระบบชว่ยเหลอื ก้ากับ ติดตาม

ตรวจสอบ การบริหารจัดการงบประมาณที่มปีระสิทธิภาพ อยา่งจริงจัง และต่อเนื่อง 

 3.1.4 ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เชดิชูเกียรตโิรงเรียนท่ีนักเรียนมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น อัตราการออกกลางคันลดลง มีพฤตกิรรมเสี่ยงลดลงอยา่ง

จรงิจัง และตอ่เนื่อง  

 3.2 หน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานทุก

ระดับส่งเสริมการมสี่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศกึษา 
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 3.2.1 หนว่ยงานในสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐานทุก

ระดับท้ังสว่นกลาง ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศกึษา ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้า

มามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   

 3.2.2  หนว่ยงานในสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

ทุกระดับท้ังสว่นกลาง ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศกึษา ส่งเสริมการระดม

ทรัพยากรในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

 

 

 

วิสัยทัศน์(Vision) 

 “ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 30 เป็นหน่วยงานหลักขับเคลื่อน

การจัดการศกึษาระดับมัธยมศกึษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพืน้ฐานของ

ความเป็นไทย” 

พันธกิจ(Mission) 

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง 

และมีคุณภาพ 

 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมคีุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม

หลักสูตร 

 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีเนน้การมีสว่นร่วม เพ่ือเสริมสร้างความ

รับผิดชอบตอ่คุณภาพการศึกษา 

ค่านิยมองค์กร(Corporate Culture) 

  “มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด” 

ทศิทางการพัฒนาการศึกษาของ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 30 
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เป้าหมายการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพ 

เป้าหมายที่ 1“สถานศกึษามผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 5 กลุ่มสาระ

การเรียนรู้หลักเพ่ิมขึน้ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ภายในป ี2560” 

เป้าหมายที่ 2“ สถานศึกษาทุกแหง่ผ่านการรับรอง  มาตรฐานการประเมิน

คุณภาพภายนอกและมีผลการประเมินระดับดี/ดีมาก ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 100” 

เป้าหมายที่ 3“ สถานศึกษาทุกแหง่จัดท้าและใช้หลักสูตรท่ีเอื้อตอ่การพัฒนา

คุณภาพของผู้เรียน มีการใชแ้หลง่เรียนรู้ สร้างเครอืขา่ยความร่วมมอืจากชุมชน 

สถาบันการศึกษา แหลง่วทิยากร สถานประกอบการ และ ภูมิปัญญาในท้องถิ่น เพื่อการจัด

กระบวนการเรียนรู้ท่ีเชื่อมโยงกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และจังหวัด” 

เป้าหมายที่ 4“สถานศกึษาทุกแห่งมกีารพัฒนาครู และมผีลการประเมินมาตรฐาน

การศึกษาขั้นพืน้ฐาน มาตรฐานท่ี 10 ในระดับดี/ดีมาก” 

เป้าหมายที่ 5“ สถานศึกษาจัดระบบดูแลนักเรียนท่ีเสริมสร้างพัฒนาการของ

ผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ สอดคล้องกับคุณลักษณะที่พงึประสงค์ และสมรรถนะส้าคัญของ

ผู้เรียนตามท่ีก้าหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตร

แกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551” 

เป้าหมายที่ 6“ สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานคุณภาพเป็นท่ียอมรับ

ของสังคมมากยิ่งขึน้” 

เป้าหมายที่ 7“ สถานศึกษามีความพร้อมดา้นอาคารสถานท่ี ครุภัณฑ์ อุปกรณ ์

สื่อเทคโนโลย ีสอดคลอ้งกับแผนการจัดชัน้เรียน” 

เป้าหมายที่ 8“ สถานศึกษามีครูเพยีงพอ อัตราส่วนครู : นักเรียน เป็นไปตาม

เกณฑ์ มีครูครบทุกกลุ่มสาระและเพียงพอตอ่แผนการจัดช้ันเรียน ซึ่งก้าหนดให้นักเรียนมไีม่

เกิน 40 คน” 

เป้าหมายที่ 9“ สถานศึกษามีอัตราส่วนนักเรียน : คอมพิวเตอร์ ต่้ากว่า 20: 1 

และสามารถใช้คอมพวิเตอร์สารสนเทศทางการศกึษาเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหารและการจัดการเรียนรู้” 

ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
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 1. ขยายโอกาสและเสริมสร้าง และเท่าเทียมในการเรียนต่อมัธยมศกึษา 

 2. พัฒนาคุณภาพนักเรียนสูม่าตรฐาน ผู้บริหารและครูมัธยมศกึษาให้เข้าสู่

มาตรฐาน และยกระดับสู่มาตรฐานสากล 

 3. ยกระดับและพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ผู้บริหารและครูมัธยมศกึษาให้เข้า

สู่มาตรฐาน และยกระดับสู่มาตรฐานสากล 

 4. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศกึษาให้สถานศกึษาเพื่อรองรับการ

กระจายอ้านาจ 

 5. ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับชาติขัน้พืน้ฐาน ( O-NET) ด้วย Best 

Practice สพม.30 STAR”R MODELประกอบด้วย Survey การส้ารวจ Teach การสอน 

Assess การสอบ Renew สอนเสริม และ Research การวจิัย 

กลยุทธ์และจุดเน้นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 30 
 จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

จึงก้าหนดกลยุทธ์และจุดเนน้ของส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 30 ประจ้าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 จ้านวน 4 กลยุทธ์ 3 จุดเน้น ดังต่อไปนี้ 

 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

  จุดเน้นที่ 1 ด้านผู้เรียน 

- นักเรียนมสีมรรถนะส้าคัญสู่มาตรฐานสากล    

 กลยุทธ์ที่ 2 ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศกึษาขั้นพื้นฐานให้ท่ัวถึงครอบคลุม

ผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 

  จุดเน้นที่ 1 ด้านผู้เรียน 

- นักเรียนมคีุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด          

มคีุณลักษณะ และทักษะทางสังคมท่ีเหมาะสม 

- นักเรียนท่ีมีความต้องการพเิศษได้รับการสง่เสริมและพัฒนาเต็มตาม

ศักยภาพ   
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศกึษา 

จุดเน้นที่ 2ด้านครูและบุคลากรทางการศกึษา 

- ครูได้รับการพัฒนาองคค์วามรู้และสมรรถนะผ่านการปฏบัิตจิรงิและการ

ชว่ยเหลอือยา่งต่อเนื่อง 

- พัฒนาผู้บรหิารสถานศึกษากลุ่มท่ีมีความจ้าเป็นต้องไดร้ับการพัฒนาเรง่ด่วน 

- ครูและบุคลากรทางการศกึษาท่ีเป็นมอือาชพีมผีลงานเป็นท่ีประจักษ์

ได้รับการยกย่องเชดิชูเกียรตอิย่างเหมาะสม 

- องคก์รและคณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมและจัดสรรครู

ตระหนักและด้าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องให้ครูและผู้บริหารสถานศกึษาบรรจุใหม่/ยา้ยไป

บรรจุมีความสามารถสอดคลอ้งกับความตอ้งการของโรงเรียน ชุมชน สังคม 

 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

จุดเน้นที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 

- สถานศกึษาและส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาบริหารจัดการโดยมุ่ง

ผลสัมฤทธ์ิ เนน้การกระจายอ้านาจ การมสี่วนร่วมและมคีวามรับผิดชอบตอ่การด้าเนินงาน 

- สถานศกึษาและส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจัดการศึกษาอย่างมี

คุณภาพมาตรฐาน 
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รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 30 
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ส่วนท่ี ๓ 
ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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ส่วนที่ 3 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
************************* 

 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 30 ได้จัดการศึกษาขั้นพืน้ฐานตาม

นโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธกิาร ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

หนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องและสอดคล้องกับสภาพความต้องการจ าเป็นในการจัดการศกึษาระดับ

มัธยมศกึษาของจังหวัดชัยภูม ิรวมท้ังตามบทบาท ภารกิจ วสิัยทัศน์ พันธกิจ และ

เป้าประสงค์ โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน เพื่อด าเนนิงานประจ าปปีระมาณ 25 59 จ านวน 8 ,000 ,000 บาท สามารถ

จ าแนกตามรายการได้ดังนี้ 

1) งบบริหารจัดการส านักงาน 5,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 63 

2) งบประมาณเพิ่มประสิทธิผลตามกลยุทธ์  

 3,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 37 

จ าแนกรายกลยุทธ์ดังนี้ 

2.1 กลยุทธ์ท่ี 1 จ านวน 1 ,170,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 39 

2.2 กลยุทธ์ท่ี 2  จ านวน 630 ,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 21  

2.3 กลยุทธ์ท่ี 3 จ านวน 690,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 23  

2.4 กลยุทธ์ท่ี 4  จ านวน 510,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 17 

จากงบประมาณดังกล่าว ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 30ได้

ด าเนนิงานตามแผนปฏบัิตกิารส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 30  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยจ าแนกเป็นกลยุทธ์ ดังนี้ 
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ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 30 มกีารด าเนนิกิจกรรมและ

โครงการตา่งๆดังนี ้

1. โครงการส่งเสรมิและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรยีนระดับมัธยมศกึษาตอนต้น ของโรงเรียนในสังกัด 

งบประมาณ 40,000 บาท 

กจิกรรมที่ด าเนินงาน 

วันท่ี 15-16 กรกฎาคม 2559  การจัด ค่ายนักเรียน เพื่อสง่เสริมและพัฒนา

อัจฉรยิภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (STEM) ณ โรงเรียน

เทพสถิตวทิยา อ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 

ผลการด าเนินงาน 

1. ครูวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ จ านวน 12 คน จาก 12 โรงเรียนใน

กลุ่มเป้าหมายมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา 

และนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 2 จ านวน 48 คน จาก 12 โรงเรียน ได้ประสบการณ์การ

เรียนรู้เชงิกระบวนการสะเต็มศึกษา 

2. โรงเรียนในโครงการสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา

ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

ทุกระดับทุกประเภท 
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2. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศกึษา เขต 30  

งบประมาณ 50,000 บาท 

กิจกรรมที่ด าเนินงาน 

วันท่ี  24-25  มนีาคม  2559 ณ ห้องประชุม ส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศกึษาเขต 30  จัดอบรมเชงิปฏบัิตกิารเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้สอดคลอ้งกับ

ความจ าเป็นและความตอ้งการของผู้เรียน ชุมชน ทอ้งถิ่น สังคมและการสร้างความตระหนัก

การพัฒนาบุคลากร 

ผลการด าเนินงาน 

1. โรงเรียนในสังกัดมกีารพัฒนาหลักสูตรให้สอดคลอ้งกับความจ าเป็นและ 

ความตอ้งการของผู้เรียน ชุมชน ทอ้งถิ่น และสังคม 

2. โรงเรียนในสังกัดมกีารน าหลักสูตรไปสู่การปฏบัิตใิห้เกิดประสิทธิภาพ 

3. โรงเรียนในสังกัดมกีารใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลย ีนวัตกรรม  

สิ่งอ านวยความสะดวกที่หลากหลาย ใชแ้หลง่เรียนรู้ท้ังในหอ้งเรียนและนอกห้องเรียน 

4. โรงเรียนในสังกัดมกีารจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวชิาสามัญ 

3. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน 

(O-NET)  เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรยีน  

ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ ๑ การจัดสอบ Pre O-NET ระดับเขตพื้นที่การศกึษาระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 3  ปีการศกึษา 2558 

การจัดสอบ Pre O-NET ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ในระดับ ช้ัน ม.3 ก่อนนักเรียนเข้าสู่ 

สนามสอบจรงิ  เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกซ้อม และคุ้นเคยกับลักษณะของข้อสอบ O-NET โดย        

สพม.30  ได้จัดหาแบบทดสอบ Pre O-NET  ให้โรงเรียนด าเนนิการสอบนักเรียนและพัฒนา
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 ๒๐ 
 

ตามผลการทดสอบท่ีได้จัดสอบเมื่อวันท่ี  23  ธันวาคม  2558  จ านวน 5 วชิา ประกอบด้วย 

คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย  สังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ  

สรุปผลการทดสอบ   Pre O-NET นักเรียนระดับช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2558  

ดังนี้ 

 

การจัดสอบ Pre O-NET เป็นการทดสอบเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนดว้ย

ความรู้ ทักษะกระบวนการในแตล่ะรายวชิาก่อนการทดสอบจรงิ และน าผลการทดสอบไป

วเิคราะห์ผู้เรียนเพื่อจัดกลุ่มผู้เรียน และจัดการเรียนรู้สนองความแตกต่างรายบุคคลของ

ผู้เรียนมาพัฒนานักเรียนก่อนการทดสอบจรงิ 

กิจกรรมที่ 2 การจัดสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้น

มัธยมศกึษาปีที่ 6 

2.1 การจัดสอบ O-NET นักเรียนระดับช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 255 8

การจัดสอบ O-NET นักเรียนระดับช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 255 8 ได้ด าเนินการ

จัดสอบทางการศกึษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) ทุกคนทุกโรงเรียนในสังกัด จัดสอบเมื่อ

วันท่ี 27-28 กุมภาพันธ์  2558  สอบ 5 วิชา  ประกอบด้วย ภาษาไทย สังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม  ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) คณิตศาสตร์  และวิทยาศาสตร์   
 

 

 

 

สรุปผลการทดสอบ O-NET นักเรียนระดับช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา  2558  ดังนี้ 
 

ชั้น 

จ านวน

นักเรียน

เข้าสอบ 

รายวชิา 
ค่าคะแนน 

เฉล่ีย 5 

กลุ่มสาระ ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ 

 

มัธยมศึกษา

ปีที่ 3 

 

4,923 42.23 45.33 28.84 31.54 36.95 36.98 



 

ส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต ๓๐ ๒๙ 

 

2.2  การจัดสอบ O-NET นักเรียนระดับช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 2558 

การจัดสอบทางการศกึษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) นักเรียนระดับช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 6     

ปีการศึกษา 2558  ได้ด าเนินการจัดสอบนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 6  ทุกคนทุกโรงเรียน  

ในสังกัด  จัดสอบเมื่อวันท่ี 6-7  กุมภาพันธ์  255 9  สอบ 5 วิชา  ประกอบด้วย 

ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมภาษาตา่งประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  

คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 

สรุปผลการทดสอบ O-NET  นักเรียนระดับช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2558  

ดังนี้ 
 

ชั้น 

จ านวน

นักเรียน

เข้าสอบ 

ค่าคะแนนเฉล่ียรายวชิา ค่าคะแนน 

เฉล่ีย 5 

กลุ่มสาระ ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ 

 

มัธยมศกึษา 

ปีท่ี 6 

 

4,684 45.71 38.05 21.25 23.38 32.41 32.16 

 
 

กิจกรรมที่ ๓ จัดสอบโดยใช้ข้อสอบกลางระดับชั้น ม.1 และ ม.2ปีการศกึษา 2558 

ชั้น 

จ านวน

นักเรียน

ทั้งหมด 

จ านวน

นักเรียน

ที่เข้า

สอบ 

คะแนนเฉลี่ย ม.3 ปีการศึกษา 2558(100 คะแนน) 

ค่าเฉลี่ย

รวม 

คณิต 

ศาสตร์ 

วิทยา 

ศาสตร์ 

ภาษา 

ไทย 

สังคม 

ศึกษาฯ 

ภาษา 

อังกฤษ 

 

มัธยมศึกษา

ปีที่ 3 

 

5,166 5,063 21.18 32.72 46.17 34.78 26.17 32.20 



 

ส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต ๓๐ ๓๐ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 30  ได้จัดสอบด้วยขอ้สอบกลาง

นักเรียนระดับช้ัน ม.1 และ ม.2ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 255 8  ทุกคน ทุกโรงเรียน       

ในสังกัด  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูและโรงเรียนได้เห็นตัวอยา่งของเครื่องมือท่ีมีคุณภาพ

และมาตรฐาน โรงเรียนได้ใช้เครื่องมือท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักสูตรในการประเมิน

และน าผลการประเมินมาใชใ้นการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้

บรรลุมาตรฐาน ตัวช้ีวัดส าคัญในหลักสูตร และเนน้ให้ผู้เรียนใชทั้กษะการคิดขั้นสูง 

จัดสอบเมื่อวันท่ี  24  กุมภาพันธ์  255 9  จ านวน  5  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศกึษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม  และภาษาต่างประเทศ  (ภาษาอังกฤษ)สรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนดว้ย

ข้อสอบกลางระดับชัน้ ม.1 และ ม.2 ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2558 ดังนี ้
 

ชั้น กลุ่มสาระการเรียนรู ้
คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 

มัธยมศึกษา 

ปีที่ 1 

ภาษาไทย 40 15.78 5.33 

คณิตศาสตร์ 40 9.83 4.13 

วิทยาศาสตร์ 40 13.78 4.88 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 35 12.79 3.64 

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 40 7.86 3.15 

มัธยมศึกษา 

ปีที่ 2 

ภาษาไทย 50 18.93 6.98 

คณิตศาสตร์ 40 10.19 3.47 

วิทยาศาสตร์ 40 14.63 4.48 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 40 14.44 4.24 

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 40 10.77 3.53 
 

ผลการทดสอบด้วยขอ้สอบกลางของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 1 และชัน้

มัธยมศกึษาปีท่ี 2 เป็นการเตรียมผู้เรียนให้พร้อมรับการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขัน้

พื้นฐาน (O-NET) และครูน าผลการทดสอบไปใชเ้ป็นสว่นหนึ่งของการตัดสนิผลการเรียน และ

การวเิคราะห์ผู้เรียนเพื่อจัดกลุ่มผู้เรียน และจัดการเรียนรู้สนองความแตกต่างรายบุคคลของ

ผู้เรียน 



 

ส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต ๓๐ ๓๑ 

กิจกรรมที่ ๔ การประกวดโครงงานนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศกึษา 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 30 ได้จัดกิจกรรมประกวดโครงงาน

นักเรียนระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  เมื่อวันท่ี  9  กรกฎาคม  2559  ณ ห้องประชุม

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 30  จ านวน  5  โครงงาน คือ โครงงาน

ภาษาไทย  โครงงานคณิตศาสตร์  โครงงานภาษาต่างประเทศโครงงานวิทยาศาสตร์ และ

โครงงานประวัตสิาสตร์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนให้ความส าคัญกับ

กระบวนการคิดในการผลิตผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพเป็นการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ การ

ประสานงานและเทคนิคการท างานรว่มกันของหนว่ยงานตา่งๆ และเพ่ือคัดเลอืกตัวแทน

โครงงานนักเรียนท่ีได้รับรางวัลชนะเลิศในแต่ละโครงงานและระดับช้ันมัธยมศกึษาตอนต้น

และตอนปลายเข้าร่วมการประกวดโครงงานระดับจังหวัดชัยภูมิ ประจ าป ี2559  ในวันท่ี 

16 กรกฎาคม 2559 ผลการประกวดโครงงานดังนี้ 

 4.1 โครงงานวิทยาศาสตร์ 

 1 ) ระดับชัน้มัธยมศกึษาตอนต้น 

 รางวัลชนะเลิศ                   โรงเรียนคอนสวรรค์ 

 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 1   โรงเรียนนางแดดวังชมภูวทิยารัชมังคลาภิเษก 

 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 2   โรงเรียนจัตุรัสวทิยาคาร 

 2 ) ระดับชัน้มัธยมศกึษาตอนปลาย 

 รางวัลชนะเลิศ          โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 

 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 1   โรงเรียนจัตุรัสวทิยาคาร  

 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 2   โรงเรียนสตรีชัยภูมิ  

 4.2 โครงงานคณิตศาสตร์ 

 1 ) ระดับชัน้มัธยมศกึษาตอนต้น 

 รางวัลชนะเลิศ           โรงเรียนชัยภูมภิักดชีุมพล 

 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 1   โรงเรียนคอนสวรรค์ 

 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 2   โรงเรียนสตรีชัยภูมิ  

 



 

ส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต ๓๐ ๓๒ 

 2 ) ระดับชัน้มัธยมศกึษาตอนปลาย 

 รางวัลชนะเลิศ          โรงเรียนชัยภูมภิักดชีุมพล 

 4.3 โครงงานภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  

1) ระดับชัน้มัธยมศกึษาตอนต้น 

 รางวัลชนะเลิศ           โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 

 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 1    โรงเรียนภูเขียว 

 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 2    โรงเรียนจัตุรัสวทิยาคาร 

 2 ) ระดับชัน้มัธยมศกึษาตอนปลาย 

 รางวัลชนะเลิศ           โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 

 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 1    โรงเรียนภูเขียว 

 4.4 โครงงานภาษาไทย  

 1 ) ระดับชัน้มัธยมศกึษาตอนต้น 

 รางวัลชนะเลิศ           โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 

 2 ) ระดับชัน้มัธยมศกึษาตอนปลาย 

 รางวัลชนะเลิศ    โรงเรียนกาญจนาภเิษกวิทยาลัย ชัยภูมิ  

 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 1   โรงเรียนภักดีชุมพลวทิยา  

 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 2   โรงเรียนสตรีชัยภูมิ  

 4.5 โครงงานประวัติศาสตร์  

 1 ) ระดับชัน้มัธยมศกึษาตอนต้น 

 รางวัลชนะเลิศ           โรงเรียนภักดีชุมพลวทิยา 

 2 ) ระดับชัน้มัธยมศกึษาตอนปลาย- ไมม่ผีู้เข้าร่วมการประกวด 

 

 
 

 

 

 



 

ส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต ๓๐ ๓๓ 

กิจกรรมที่ ๕ การจัดสอนเสริมในสถานศึกษา 

กิจกรรมจัดสอนเสริมในสถานศึกษา ท้ัง 37 โรงเรียน  จัดสอนเสริมเตมิเต็มให้

นักเรียน ชัน้ ม. 3 และ ม. 6  ในระดับสถานศกึษา  ตามช่วงเวลาท่ีก าหนดไว้ในแผนการ

ด าเนนิการของแตล่ะโรงเรียนก่อนการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) 

กิจกรรมที่ ๖ วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียน 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 30  ได้จัดเสวนาทางวชิาการตาม

โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  โดยเนน้กิจกรรม

วจิัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก  ประกอบด้วย  กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  ภาษาตา่งประเทศ และสังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม  ในวันพฤหัสบดีท่ี  29  กันยายน  2559  ณ ห้องประชุมส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศกึษา เขต 30  ภายในช่ือ “ Research For all”  วจิัยนี้เพื่อทุกคน  เป็นงาน

เสวนาทางวชิาการตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

ตามแนวทาง “STAR’R  MODEL   โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเผยแพร่ผลการวจิัยองคก์ารของ สพม.30  

2. เพื่อแลกเปลี่ยนผลการวจิัยในชัน้เรียนของคณะครูผู้สอนใน 5 กลุ่มสาระการ

เรียนรู้หลัก 

ภูมหิลังงานวิจัยนี้เพื่อทุกคน “Research For all”  และกจิกรรมที่ด าเนินการ 

1. ประชุมปฏบัิตกิารพัฒนาหนว่ยการเรียนรู้บูรณาการสู่การยกระดับผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ตามแนวทาง “ STAR’R  MODEL เมื่อวันท่ี 25-

29 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 30 มี

ผู้เข้าร่วมโครงการ  370 คน 

2. งานวจิัยของครู  คัดเลอืกจากผลงานของครูผู้สอน  ประชาการ จ านวน 370 

เร่ือง กลุ่มตัวอยา่ง 110 เร่ือง  เพื่อสังเคราะห์เป็นงานวิจัยของ สพม.30 จ านวน 1 เร่ือง 

 
 

 



 

ส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต ๓๐ ๓๔ 

ผลการด าเนินงาน 
 1. น าเสนอผลการวจิัยในชัน้เรียนของครูผู้สอน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก  

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้ ชื่อ – สกุล โรงเรียน 

ภาษาไทย นางสาวอัจฉราพรรณ  เย็นสุวรรณ บ้านคา่ยวทิยา 

สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

นางนติยา  แพงค าด ี บ้านคา่ยวทิยา 

วิทยาศาสตร ์ นางสาวสริินทร์  ชูหลงจิราวัฒน ์ เริงรมย์วิทยาคม 

ภาษาอังกฤษ นางดรุณี  สุจริตจันทร์ กุดตุ้มวทิยา 

คณิตศาสตร ์ นางวยิะดา  ธีร์รัตน์คุณากร แก้งคร้อวทิยา 

 

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้ ชื่อ – สกุล โรงเรียน 

ภาษาไทย นางสุจิลา  เจรญิขวัญ โนนคูณวิทยาคาร

รัชมังคลาภิเษก 

สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

นางสาวชาลิน ี สีม่วง หนองบัวระเหว

วทิยาคาร 

วิทยาศาสตร ์ นางสาวกนกวรรณ  หาญเสนา เริงรมย์วิทยาคม 

ภาษาอังกฤษ นางสาวจิดาภา  ศรีวิมล ท่ามะไฟหวาน

วทิยาคม 

คณิตศาสตร ์ นางธิดารัตน์  นิยมถิ่น บ้านคา่ยวทิยา 
  

2. คณะวิจัยน าเสนอผลการวจิัยขององค์กรของ สพม.30  เร่ือง การพัฒนา

รูปแบบการเรียนรู้เชงิบูรณาการตามแนวทาง ADSAR : 5 ขั้น เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิด 

 

 



 

ส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต ๓๐ ๓๕ 

วเิคราะห์ของผู้เรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 30 โดย              

นายไชยวัฒน์  ชุ่มนาเสียว  ศกึษานเิทศก ์สพม.30 

3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศกึษา  ได้เห็นจุดเด่น จุดดอ้ยของ

งานวจิัยแตล่ะเร่ืองของครู และได้ฟังการวพิากษง์านวจิัย เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนางาน

ของตนเอง 

กิจกรรมที่ ๗ ยกระดับคุณภาพการศกึษาตามจุดเน้นด้านผู้เรียนและด้านครูและ

บุคลากรทางการศึกษาตามนโยบายเร่งรัดการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์

เชื่อมโยงกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้ 

7.1) ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ศูนยพ์ัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนชัยภูมภิักดชีุมพล  ได้

จัดท าโครงการประชุมปฏบัิตกิารการพัฒนาศักยภาพครูภาษาไทย โดยใชว้รรณคดีเป็นฐาน

ตามแนวทาง PISA  เมื่อวันท่ี 29-30 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศกึษา เขต 30  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

 1)  เพื่อจัดประชุมปฏบัิตกิารพัฒนาครูภาษาไทยโดยใชว้รรณคดีเป็นฐานตาม

แนวทาง PISA ให้ครูผู้สอนภาษาไทยท้ังระดับช้ันมัธยมศกึษาตอนต้นและชัน้มัธยมศกึษาตอน

ปลาย 

 2)  เพื่อให้ครูผู้สอนน าเคร่ืองมอื หนว่ยการเรียนรู้ท่ีพัฒนาโดยใชว้รรณคดีเป็น

ฐานตามแนวทาง PISA ไปทดลองใชก้ับนักเรียนระดับช้ันท่ีปฏบัิตกิารสอน 

 3)  เพื่อรายงานผลการด าเนนิการในรูปแบบของการวจิัยในชัน้เรียนให้ สพม.

30 และสถาบันภาษาไทย สพฐ. 

เนื้อหาสาระและการด าเนินการอบรม 

 1)  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Brain Based Learning (BBL) 

 2)  แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามหลัก BBL 

 3)  แนวทางการเขียนแผนการสอน BBL 

 4)  ลักษณะการใชค้ าถาม RCA  ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

 



 

ส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต ๓๐ ๓๖ 

5)  PISA มมีติดิ้านลักษณะความคิด(ทักษะการคิดวเิคราะห์,  ทักษะการคิด

สังเคราะห,์ และทักษะการคิดสร้างสรรค์) 

ผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชัน้มัธยมศกึษา

ตอนต้นและระดับช้ันมัธยมศกึษาตอนปลาย  โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศกึษา เขต 30  จ านวน  37  โรงเรียนๆละ 2 คน  รวมจ านวนท้ังหมด  74  คน 

วทิยากร คือ นายไชยวัฒน์  ชุ่มนาเสียว 

 ผลการด าเนินโครงการ 

 1)  ด้านเนื้อหา  ผู้เข้ารับการอบรมมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Brain Based 

Learning (BBL)แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามหลัก BBL  แนวทางการเขียนแผนการ

สอน BBL ลักษณะการใชค้ าถาม RCA  ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และ PISA มมีติดิ้าน

ลักษณะความคิด(ทักษะการคิดวเิคราะห์,  ทักษะการคิดสังเคราะห์, และทักษะการคิด

สร้างสรรค์)  อยู่ในระดับมากที่สุด 

 2)  ด้านการน าความรู้ไปประยุกตใ์ชข้องครูภาษาไทย ครูยุคใหมย่อมรับการ

เปลี่ยนแปลง โดยภาพรวมอยูใ่นระดับมาก 

 3)  ด้านความส าคัญของ PISA มผีลสัมฤทธ์ิทาการเรียน ส่งผลสบืเนื่องต่อ

การทดสอบระดับชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) โดยภาพรวมอยูใ่นระดับมากที่สุด 

 4)  ด้านกรอบแนวคิดของห้องเรียนสามเหลี่ยม เหมาะสมกับการจัด

การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ระดับใด โดยภาพรวมอยูใ่นระดับมากที่สุด 

 5)  ด้ายวทิยากร มีความรู้ เทคนิคการสอน บุคลกิภาพ สื่อ/เทคโนโลย ี ด้าน

สถานท่ี บรรยากาศสิ่งแวดลอ้ม ระยะเวลาในการจัดการประชุมปฏบัิตกิาร และด้านการ

บริการ  โดยภาพรวมอยูใ่นระดับมากที่สุด 

6)  ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ ควรเพิ่มเวลาในการอบรมให้มากกว่านี ้ วทิยากร

และผู้เข้าอบรมมสี่วนร่วมมากกว่านี้ 
 

 

 

 



 

ส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต ๓๐ ๓๗ 

7.2) ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ศูนยพ์ัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ได้จัดท า

โครงการพัฒนาศักยภาพครูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ด้านการใชห้ลักสูตรและการ

ออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง  พุทธศักราช 2551         

เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระหว่างวันท่ี 3-4 มิถุนายน  2558  ณ ห้องโสต -   

ทัศนศกึษา อาคารเฉลิมพระเกยีรต ิ โรงเรียนแก้งคร้อวทิยา  อ าเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูม ิ 

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

 1)  เพื่อให้ครูผู้สอนสังคมศึกษา ได้พัฒนาศักยภาพตนเองด้านการจัดการ

เรียนรู้ในรายวชิาสังคมศึกษา 

 2)  เพื่อให้ครูผู้สอนสังคมศึกษา ได้ทบทวนการใชห้ลักสูตรและการออกแบบ

การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 และสอดคล้อง

กับศตวรรษท่ี 21 

 3)  เพื่อให้ครูผู้สอนสังคมศึกษา ได้ทบทวนการวัดผลประเมินเพื่อพัฒนา

ผลสัมฤทธ์ิและการประกันคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียน 

เนื้อหาสาระและการด าเนินการอบรม 

1) การจัดการเรียนรู้มุ่งผลสัมฤทธ์ิให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง  

พุทธศักราช 2551 และสอดคล้องกับผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 

 2)  การเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 

 3)  การทบทวนหลักสูตรสถานศกึษา และการออกแบบการเรียนรู้สูก่าร

ประกันคุณภาพระดับห้องเรียน 

ผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ระดับช้ันมัธยมศกึษาตอนต้นและระดับช้ันมัธยมศกึษาตอนปลาย  โรงเรียนสังกัดส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 30  จ านวน  37  โรงเรียน  รวมจ านวนท้ังหมด  1 00  

คน วิทยากร คือ อาจารย์เอกรินทร์  สี่มหาศาล 
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ผลการประเมนิความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม 

7.3) ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

ศูนยพ์ัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์  ได้จัดท าโครงการพัฒนา

ครูผู้สอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ โดยจัด

อบรมพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ อบรมเมื่อวันท่ี 10 กรกฎาคม 

2559 ณ ห้องประชุมทัศนียานุสรณ์ โรงเรียนคอนสวรรค์ อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูม ิ 

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

 

รายการประเมนิ 
ค่าคะแนน

เฉลี่ย 

ระดับความ

พงึพอใจ 

1. การถ่ายทอดความรู้ของวทิยากรมคีวามชัดเจน 4.65 มากที่สุด 

2. ความสามารถในการอธิบายและเชื่อมโยงเนื้อหาใน 

การฝึกอบรม 
4,63 มากที่สุด 

3. สถานท่ีและความพร้อมของอุปกรณโ์สตทัศนูปกรณ ์

มคีวามเหมาะสม 
4.55 มากที่สุด 

4. ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองนี้ ก่อน การอบรม 3.67 มาก 

5. ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองนี้ หลัง การอบรม 4.44 มาก 

6. สามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปประยุกตใ์ชใ้นการปฏบัิตงิาน

ได้ 
4.45 มาก 

7. มคีวามมั่นใจและสามารถน าความรูท่ี้ได้รับไปประยุกตใ์ช้

ในการปฏบัิตงิานได้ 
4,57 มากที่สุด 

8. สามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปเผยแพร่และถ่ายทอดได้ 4.56 มากที่สุด 

9. ระยะเวลาในการอบรมมคีวามเหมาะสม 4.60 มากที่สุด 

10. การตอ้นรับ อาหารวา่ง อาหารกลางวัน มีความ

เหมาะสม 
4.93 มากที่สุด 

สรุป 4.50 มาก 



 

ส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต ๓๐ ๓๙ 

1.  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ของนักเรียน ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศกึษา 

ปีท่ี 6 จังหวัดชัยภูมใิห้สูงขึน้ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 3 

 2.  เพื่อยกระดับผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน ( O-NET) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ให้เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 4 

 เนื้อหาสาระและการด าเนินการอบรม 

 1)  แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ 

 2)  กิจกรรมกลุ่มฝึกปฏบัิตจิัดท าเทคนิควธีิในการคิดวิเคราะห์ในการท าข้อสอบ 

 ผู้เข้ารับการอบรม คือ  ครูกลุม่สาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ โรงเรียนสังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 30 จ านวน 37 โรงเรียน รวมท้ังสิ้น 191 

คน  วทิยากร คือ นายณรงค์  ใตช้ัยภูมิ นายสมควร  ชนะภู  นายเจรญิ  ราคาแก้ว 

 และนายภานุมาศ วรสันต์ 
ผลการด าเนินโครงการ 

1) ครูผู้สอนกลุม่สาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร์  ไดร้ับความรู้ ความเข้าใจแนวทางการ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และเทคนคิในการจัดการคิด

วิเคราะห์ในการท าข้อสอบเพิ่มขึ้น2) ครูผู้สอนมคีวามพึงพอใจในการเข้ารว่มโครงการ ดังนี้ 

ประเด็น /หัวข้อ การพิจารณา 

ผลการประเมิน 
หมาย 

เหต ุค่าเฉลี่ย 
ค่า 

S.D. 

ระดับความ

พึงพอใจ 

1. ประเด็นด้านกระบวนการ ขั้นตอนการจัดกิจกรรม     

1.1 มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลในการจัดกิจกรรมตามโครงการ 4.14 0.77 มาก  

1.2 ความเหมาะสมของสถานที่ 4.11 0.93 
มาก 

 

1.3 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 3.71 1.06 
มาก 

 

1.4 การจัดล าดับขั้นตอนของกิจกรรม 3.78 0.88 
มาก 

 



 

ส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต ๓๐ 

๔๐ 

๔๐ 

 

 

 

 

 

2. ประเด็นเจ้าหน้าท่ี ผู้ประสานงานและวิทยากร     

2.1 การประสานงาน และอ านวยความสะดวกในการเข้าร่วม

โครงการ 
4.22 0.70 

มาก 
 

2.2 ความรอบรู้ ความเชี่ยวชาญในเนื้อหาของวิทยากร 4.39 0.63 
มาก 

 

2.3 ความสามารถของวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้และการตอบ 

ข้อถามของผู้เข้ารว่มโครงการ 
3.93 0.86 

มาก 
 

2.4 ความเหมาะสมของวิทยากรในภาพรวม ด้านบุคลิกภาพ 4.09 0.73 
มาก 

 

3. ประเด็นเจ้าหน้าท่ี ผู้ประสานงานและวิทยากร     

3.1 เอกสาร สื่อประกอบกิจกรรมมีความเหมาะสมและเพียงพอ 4.07 0.84 
มาก 

 

3.2 โสตทัศนูปกรณ์ ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมและ 

ทันสมัย 
4.20 0.71 

มาก 
 

3.3 โตะ๊ เก้าอี้ เหมาะสมและเพียงพอ 4.26 0.82 
มาก 

 

3.4 อาหาร อาหารว่าง น้ าดื่ม เหมาะสมและเพียงพอ 4.26 0.77 
มาก 

 

4. ประเด็นด้านคุณภาพและประโยชน์ที่ได้รับ     

4.1 ท่านได้รับความรู้ แนวคิด ทักษะและประสบการณ์ใหม่  ๆ

จากการเข้าร่วมโครงการ 
3.93 0.83 

มาก 
 

4.2 ท่านสามารถน าสิ่งที่ไดจ้ากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ให้เกิด 

ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน การพัฒนาผูเ้รียนและการพัฒนาตนเองได้ 
3.98 0.81 

มาก 
 

4.3 สิ่งที่ท่านได้รับจากการเข้าร่วมโครงการในคร้ังนีต้รงกับความ 

คาดหวังของท่านหรือไม่ 
3.80 0.84 

มาก 
 

4.4 ความพึงพอใจของท่านโดยรวม ในการเข้าร่วมกิจกรรมตาม

โครงการ 
3.91 0.76 

มาก 
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7.4)  ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ม.ต้น) 

ศูนยพ์ัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ม.ต้น)  ได้จัดท าโครงการ

จัดสร้างคลังข้อสอบท่ีสอดคล้องและเทียบเคียงข้อสอบวัดผลการศกึษาทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน ( O-NET) วชิาวทิยาศาสตร์ท่ัวไป  เมื่อวันท่ี  24-25  

มถิุนายน  2559  ณ ห้องทรายค าคอนเวนช่ันโรงเรียนภูเขียว โรงเรียนภูเขียว  อ าเภอภู

เขียว จังหวัดชัยภูมิ  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

 1)  เพื่อจัดสร้างคลังข้อสอบท่ีสอดคล้องและเทียบเคียงข้อสอบวัดผลทางการ

ศกึษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน ( O-NET) วชิาวทิยาศาสตร์ท่ัวไป  และอ านวยความสะดวกให้

โรงเรียนในสังกัดน าไปใชก้ับผู้เรียนได้อยา่งต่อเนื่อง 

 2)  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวชิาวทิยาศาสตร์ท่ัวไป 

 3)  เพื่อสง่เสริมระบบการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ

การศึกษา โดยมุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิของหนว่ยงานและสถานศกึษาในสังกัด โดยใชโ้รงเรียนเป็น

ฐาน (SBM) 
 

              เนื้อหาสาระและการด าเนินการอบรม 

 1)  ข้อสอบวทิยาศาสตร์เพื่อประเมินผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21  

 2)  การวเิคราะห์หลักสูตรและบริบทเพื่อวางแผนเขียนขอ้สอบ  

 3)  การเขียนขอ้สอบให้ได้มาตรฐานและการวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบ และ

การวพิากษข์้อสอบ 

ผู้เข้ารับการอบรม คือ  ครูกลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ม.ตน้  โรงเรียนสังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 30  จ านวน  45  คน วิทยากร คือ ผช.ดร.    

จตุภูมิ  เขตจัตุรัส และคณะ 

ผลการด าเนนิโครงการ 

 1)  ศูนยพ์ัฒนาการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์ (วชิาวทิยาศาสตร์)  มขี้อสอบ

วทิยาศาสตร์ท่ีสอดคล้องและเทียบเคียงข้อสอบวัดผลทางการศึกษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน    

(O-NET) ประจ าปกีารศึกษา 2559 
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2)  ศกึษานเิทศก ์และคณะครูได้ออกแบบและวางแผนการจัดการเรียนรู้เชงิ

ระบบร่วมกันโดยมุง่เนน้ผลสัมฤทธ์ิของหนว่ยงานและสถานศกึษาในสังกัด โดยใชโ้รงเรียน

เป็นฐาน (SBN) 

 3)  การประเมินความพงึพอใจ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1) เพศ  ชายจ านวน 20 คน   หญิง จ านวน  42 คน    3) วุฒกิารศึกษา ป.ตรี   

51 คน ป.โท  11 คน 

2) อายุ  20-30 ปีจ านวน  17  คน  อายุ  31-40 ปีจ านวน 17 คน  อายุ 

41-50 ปี จ านวน 13 คนอายุ 50 ปีขึน้ไป  จ านวน 17 คน 

ตอนที่ 2 รายละเอยีดการจัดกิจกรรม 

รายการประเมนิ 
ระดับความคดิเห็น รว

ม 
X S.D. 

5 4 3 2 1 

1. วิธีการน าเสนอของกรรมการ 17 33 12 0 0 62   

2. ความเหมาะสมของเนือ้หา 20 37 5 0 0 62   

3. เอกสารประกอบการอบรม 39 22 1 0 0 62   

4. ความรู้ ก่อน เข้ารว่มอบรม 2 10 39 11 0 62   

5. ความรู้ หลัง เข้าอบรม 9 50 3 0 0 60   

6. ระยะเวลาการอบรม 8 32 19 0 0 62   

7. ภาพรวมของการ 16 38 8 0 0 62   

รวม 111 222 87 0 0 43

4 

3.9

9 

0.7

6 

รอ้ยละ 25.5

8 

51.1

5 

20.05 3.23 0.00  
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ตอนที่ 3  ความพงึพอใจเกี่ยวกับการด าเนนิงานของโครงการอบรม 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

รวม X S.D. 
5 4 3 2 1 

1. ความเหมาะสมของห้องอบรม 
36 25 1 0 0 62 4.56 

0.5

3 

2. ความเหมาะสมด้านช่วงเวลาที่จัดอบรม 
12 27 20 0 0 59 3.86 

0.7

2 

3. ความเหมาะสมด้านระยะเวลา 12 28 15 4 2 61 3.72 0.96 

4. การลงทะเบียนสะดวกรวดเร็ว 
29 32 1 0 0 62 4.45 

0.5

3 

5. ความเอาใจใส่ในการติดต่อประสานงาน 
21 31 1 0 0 53 4.38 

0.5

2 

6. ปรมิาณของอาหารและเคร่ืองดื่ม 
19 26 16 0 0 61 4.05 

0.7

6 

7. รสชาติของอาหารและเคร่ืองดื่ม 12 30 16 0 0 58 3.93 0.69 

8. การประชาสัมพันธ์โครงการมีความ

ชัดเจนและทั่วถึง 
16 37 9 0 0 62 4.11 0.62 

9. ความพึงพอใจต่อโครงการการอบรม

โดยรวม 
17 37 9 0 0 63 4.13 0.63 

รวม 17

4 

27

3 
88 4 5 541 4.13 

0.7

3 

ร้อยละ 32.1

6 
50.46 

16.2

7 

0.7

4 

0.3

7 
 

 

 7.5)  ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ชวีวิทยา) 

ศูนยพ์ัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ชวีวทิยา)  ได้จัดท าโครงการ

เตรียมความพร้อม O-NET ชวีวทิยา นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 6 เมื่อวันท่ี 1  กรกฎาคม  

2559  ณ ห้องประชุม 99  ปี โรงเรียนชัยภูมภิักดชีุมพล  อ าเภอเมอืงชัยภูม ิจังหวัดชัยภูม ิ 

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
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1)  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ โดยการทดสอบ

ทางการศกึษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) ให้สูงขึน้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

2)  เพื่อให้ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ชีววทิยา  ศกึษานเิทศก ์และ 

ผู้เกี่ยวข้องได้มีโอกาสท างานเชงิบูรณาการร่วมกันอยา่งเป็นรูปธรรม 

 3)  เพื่อสง่เสริมระบบการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ

การศึกษา โดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิของศูนยพ์ัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ในสังกัดให้สอดคลอ้งกับ

นโยบาย สพฐ. และ สพม.30 

 เนือ้หาสาระและการด าเนนิการอบรมเป็นการทบทวนเนื้อหา, วเิคราะห์

แบบทดสอบ O-NETวชิาชีววทิยา  และเทคนิคการท าข้อสอบ O-NET 

 ผู้เข้ารับการอบรม  คือ นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรียนสังกัดส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 30 จ านวน 37 โรงเรียน โรงเรียนละ 3 คน จ านวน 

111 คน และครูผู้สอนชวีวทิยา  โรงเรียนละ 1 คน เขา้รับการอบรม จ านวน 33 คน และ

เจ้าหนา้ที่และคณะกรรมการด าเนนิงาน  จ านวน 37  คน  รวมท้ังสิ้น  181 คนวทิยากรให้

ความรู้ คือ  นายธานี  ใจญาณ 

 ผลการด าเนินโครงการ 

 1)  นักเรียนท่ีเข้ารับการอบรมมคีวามรู้  ความเข้าใจ  มเีทคนิคในการ

วเิคราะห์ขอ้สอบ O-NET  มากยิ่งขึน้ 

 2)  ผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) กลุ่มสาระ

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ปีการศึกษา 2559  สูงขึน้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

 7.6)  ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (เคมี ) 

       ศูนย์พัฒนากลุม่สาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์ (เคม)ี ได้จัดท าโครงการจัดสร้าง

คลังข้อสอบท่ีสอดคล้องและเทียบเคียงข้อสอบวัดผลการศกึษาทดสอบทางการศกึษา

ระดับชาติขัน้พืน้ฐาน ( O-NET) วชิาเคมี  เมื่อวันท่ี  24-25  มถิุนายน  2559  ณ ห้อง

ทรายค าคอนเวนช่ัน โรงเรียนภูเขียว  อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
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1)  เพื่อจัดสร้างคลังข้อสอบท่ีสอดคล้องและเทียบเคียงข้อสอบวัดผลทางการ

ศกึษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน ( O-NET) วชิาเคมี  และอ านวยความสะดวกให้โรงเรียนในสังกัด

น าไปใชก้ับผู้เรียนได้อยา่งต่อเนื่อง 

 2)  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวชิาเคมี 

 3)  เพื่อสง่เสริมระบบการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ

การศึกษา โดยมุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิของหนว่ยงานและสถานศกึษาในสังกัด โดยใชโ้รงเรียนเป็น

ฐาน (SBM) 

              เนื้อหาสาระและการด าเนินการอบรม 

 1)  ข้อสอบวทิยาศาสตร์เพื่อประเมินผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21  

 2)  การวเิคราะห์หลักสูตรและบริบทเพื่อวางแผนเขียนขอ้สอบ  

 3)  การเขียนขอ้สอบให้ได้มาตรฐานและการวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบ และ

การวพิากษข์้อสอบ 

              ผูเ้ขา้รับการอบรม คอื  ครูผู้สอนวิชาเคมี  ทัง้  37  โรงเรียน  ได้เข้ารับการ

อบรมจัดสร้างข้อสอบท่ีสอดคล้องและเทียบเคียงข้อสอบวัดผลทางการศึกษาระดับชาติขัน้

พื้นฐาน(O-NET) ประจ าปกีารศึกษา 2559 

โรงเรียนละ  1   คน  รวมท้ังสิ้น  37  คน  วทิยากร คือ นายภักด ี คันธี และคณะ 

               ผลการด าเนินโครงการ 

 1)  ศูนยพ์ัฒนาการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์ (วชิาเคม)ี  มขี้อสอบ

วทิยาศาสตร์ท่ีสอดคล้องและเทียบเคียงข้อสอบวัดผลทางการศึกษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน 

(O-NET) ประจ าปกีารศึกษา 2559 

 2)  ศกึษานเิทศก ์และคณะครูได้ออกแบบและวางแผนการจัดการเรียนรู้เชงิ

ระบบร่วมกัน 

โดยมุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิของหนว่ยงานและสถานศกึษาในสังกัด โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน (SBN) 
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7.7) ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส)์ 

ศูนยพ์ัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส)์  ได้จัดท าโครงการ

เตรียมความพร้อม O-NET นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 6  เมื่อวันท่ี  24  มถิุนายน  2559  

ณ ห้องประชุมแกว้กัลยา  โรงเรียนสตรีชัยภูม ิ อ าเภอเมอืงชัยภูม ิ จังหวัดชัยภูม ิ โดยมี

วัตถุประสงค์ ดังนี ้

 1)  เพื่อยกระดับและพัฒนาผลการทดสอบ O-NET  ผู้เรียน  ด้วยการสอน

เพิ่มเตมิให้นักเรียนได้ทบทวนเนื้อหาที่เรียนไปแลว้  และได้มีโอกาสฝึกท าแนวขอ้สอบ O-NET 

ล่วงหนา้ 

 2)  เพื่อให้ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ ฟิสกิส์  ศกึษานเิทศกท่ี์รับผิดชอบ

และผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้มีโอกาสในการท างานเชิงบูรณาการร่วมกันอยา่งเป็นรูปธรรม 

 3)  เพื่อสง่เสริมระบบการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ

การศึกษา โดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิของศูนยพ์ัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ในสังกัดให้สอดคลอ้งกับ

นโยบาย สพฐ. และ สพม.30 

เนื้อหาสาระและการด าเนินการอบรม 

 1)  ทบทวนเนื้อหาและวิเคราะห์แบบทดสอบ O-NET วชิาฟสิิกส ์

 2)  วเิคราะห์แบบทดสอบและเฉลยแบบทดสอบ O-NET วชิาฟสิิกส ์

 ผู้เข้ารับการอบรม คือ  นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 6  ท้ัง 37 โรงเรียนๆละ  

3  คน  รวม  111 คน  และครูกลุม่สาระการเรียนรู้รายวชิาฟสิิกส ์  โรงเรียนสังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 30  จ านวน 37 โรงเรียน  โรงเรียนละ 1 คน  

รวมท้ังสิ้น  148  คน  วทิยากร คือ นายเอกลักษณ์  คงเพชร และคณะ  จากสถาบันกวด

วชิาพี่เอก  จังหวัดขอนแก่น 

7.8) ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (โลกดาราศาสตร์และอวกาศ) 

ศูนยพ์ัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (เคม)ี ได้จัดท าโครงการ

จัดสร้างคลังข้อสอบ  ท่ีสอดคล้องและเทียบเคียงข้อสอบวัดผลการศกึษาทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) วชิาโลกดาราศาสตร์  เมื่อวันท่ี 24-25  มถิุนายน 

2559  ณ ห้องทรายค าคอนเวนช่ันโรงเรียนภูเขียว โรงเรียนภูเขียว  อ าเภอภูเขียว จังหวัด

ชัยภูมิ  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี ้
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 1)  เพื่อจัดสร้างคลังข้อสอบท่ีสอดคล้องและเทียบเคียงข้อสอบวัดผลทางการ

ศกึษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) วชิาโลกดาราศาสตร์ และอ านวยความสะดวกให้

โรงเรียนในสังกัดน าไปใชก้ับผู้เรียนได้อยา่งต่อเนื่อง 

 2)  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวชิาโลกดาราศาสตร์ 

 3)  เพื่อสง่เสริมระบบการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ

การศึกษา โดยมุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิของหนว่ยงานและสถานศกึษาในสังกัด โดยใชโ้รงเรียนเป็น

ฐาน (SBM) 
 

              เนื้อหาสาระและการด าเนินการอบรม 

 1)  ข้อสอบวทิยาศาสตร์เพื่อประเมินผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21  

 2)  การวเิคราะห์หลักสูตรและบริบทเพื่อวางแผนเขียนขอ้สอบ  

 3)  การเขียนขอ้สอบให้ได้มาตรฐานและการวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบ และ

การวพิากษข์้อสอบ 

ผู้เข้ารับการอบรม คือ  ครูผู้สอนวชิาโลกดาราศาสตร์  ทัง้  37  โรงเรียน  ได้เข้า

รับการอบรมจัดสร้างข้อสอบท่ีสอดคล้องและเทียบเคียงข้อสอบวัดผลทางการศึกษา

ระดับชาติขัน้พืน้ฐาน( O-NET) ประจ าปกีารศึกษา 2559 โรงเรียนละ 1 คน  รวมท้ังสิ้น  

37  คน  วทิยากร คือ นายเชวงศักดิ์  สุขสนทิ และคณะ 

ผลการด าเนินโครงการ 

 1)  ศูนยพ์ัฒนาการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์ (วชิาโลกดาราศาสตร์)           

มขี้อสอบวทิยาศาสตร์ 

ท่ีสอดคล้องและเทียบเคียงข้อสอบวัดผลทางการศึกษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน ( O-NET) 

ประจ าปกีารศึกษา 2559 

 2)  ศกึษานเิทศก ์และคณะครูได้ออกแบบและวางแผนการจัดการเรียนรู้เชงิ

ระบบร่วมกัน 

โดยมุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิของหนว่ยงานและสถานศกึษาในสังกัด โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน (SBN) 
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7.9) ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

   ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ได้จัด

กิจกรรมค่ายวชิาการแบบเข้มส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 3 และชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 6  

ผู้รับผิดชอบ คือ 

  -  ศูนยพ์ัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนสตรีชัยภูม ิ จัด

กิจกรรมเมื่อวันท่ี  21-27  มกราคม  2559  และ วันท่ี 28-29 มกราคม 2559 

  -  ศูนยพ์ัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนแก้งคร้อวทิยา          

จัดกิจกรรมเมื่อวันท่ี  27-28  มกราคม  2559 และวันท่ี 1-2 กุมภาพันธ์ 2559 

  -  ศูนยพ์ัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนจัตุรัสวทิยาคาร         

จัดกิจกรรมเมื่อวันท่ี 28-29  มกราคม 2559 

 วิธีด าเนินการ 

 1)  ด าเนนิการจัดค่ายภาษาอังกฤษโดยศูนย์ ERIC ท้ัง 3 ศูนย ์โดยมีวิทยากร

ประจ าศูนย์ฯ  

 2)  เนื้อหาสาระ ได้แก่ การทบทวนความรู้เดิม เพ่ิมเตมิเกร็ดความรู้ใหม่ 

กิจกรรมเกมทางภาษา และสร้างความคุ้นเคยกับข้อสอบตามแนว O-NET โดยการปฏบัิติ

รายบุคคล จับคู่ กลุ่มยอ่ย กลุ่มใหญ่ 

ผลการด าเนินโครงการ 

 1. ครูผู้สอนมคีวามพงึพอใจต่อเอกสารคู่มอืแนวทางการจัดค่ายวชิาการแบบ

เข้ม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ภาพรวมอยูใ่นระดับมากที่สุด 

  2.  นักเรียนมคีวามพงึพอใจต่อการเข้าค่ายวิชาการแบบเข้มกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ภาพรวมอยูใ่นระดับมาก  

  3.  โดยภาพรวมนักเรียนมคีวามพงึพอใจ ตระหนักและเห็นความส าคัญของ

การเข้ารับการทดสอบระดับชาติขัน้พืน้ฐาน ( O-NET) มคีวามรู้ความเข้าใจเนื้อหาวิชา

ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น และมีความมั่นใจในการใชภ้าษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารกับสมาชิกใน

ประชาคมอาเซียนมากขึ้น 
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7.10) ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ศูนยพ์ัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้จัดท าโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนระดับชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) ศูนยพ์ัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  เมื่อวันท่ี  

21  มถิุนายน  2559  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

  1)  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการทดสอบระดับชาติขัน้พืน้ฐาน    

(O-NET)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชั้นมัธยมศกึษาปีท่ี 3 และ 6  โรงเรียนสังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 30 

 2)  เพื่อให้นักเรียนมลีักษณะนิสัยรักชื่นชมศิลปะ แสดงออกทางศลิปะและมี

สุนทรียภาพทางศลิปะ 

 3)  เพื่อให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและสร้างสรรค์ผลงานศลิปะ 

 4)  เพื่อสง่เสริมให้นักเรียนพัฒนาทักษะทางสังคมท่ีด ีสรา้งคุณลักษณะอันพงึ

ประสงค์ เพ่ือการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อยา่งมีความสุข 

              เนื้อหาสาระและการด าเนินการอบรม 

 เดนิทางไปศกึษาดูงาน Best  Pacticeกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียน        

สุรธรรมพทัิกษ ์ โรงเรียนบุญวัฒนา  โรงเรียนธารปราสาทเพชรวทิยา  จังหวัดนครราชสมีา 

 ผู้เข้ารับการอบรม คือ  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 30 จ านวน 37 โรงเรียน จ านวน 70 คน  

และคณะกรรมการบริหารศูนยพ์ัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  จ านวน  5  คน  รวม

ท้ังสิ้น  75  คน   

ผลการด าเนินโครงการ 

                 1)  นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 3 และ 6 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศกึษา เขต 30  มผีลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศลิป์ สาระดนตรี 

และสาระนาฏศิลป์ ดีขึ้น 
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2)  นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 1- 6 ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศกึษา เขต 30 ชนะเลิศการแขง่ขันความสามารถทางศิลปะ ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  

ระดับภูมภิาคตะวันออกเฉียงเหนอื และระดับประเทศ 

 7.11) ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศกึษาและพลศึกษา 

ศูนยพ์ัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศกึษา  ได้จัดท าโครงการ

ประชุมปฏบัิตกิาร  จัดกิจกรรมบริหารทางกายสูส่ถานศกึษา  ตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน     

เพิ่มเวลารู้ " กลุ่มสาระ การเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศกึษา สพม.30 ในวันท่ี  1 เมษายน 

2559 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ ์โรงเรียนบ้านเขว้าวทิยายน อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

 1)  เพื่อให้ครูสุขศึกษาและพลศกึษา มีความรู้ ความเข้าใจการจัดกิจกรรม

บริหารทางกายสูส่ถานศกึษา ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 

 2)  เพื่อฝึกปฏิบัตแิละการระดมความคิด และน าเทคนิควธีิการไปใชแ้ก้ปัญหา  

เร่ือง ยาเสพติด เพศศกึษา การตัง้ครรภ ์และเด็กตดิเกมส์ให้นักเรียนในสถานศกึษาเนื้อหา

สาระและการด าเนนิการอบรม 

 1)  การน านโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” สู่การปฏบัิตใินสถานศึกษา 

 2)  ฝึกปฏบัิตกิารงานกลุ่มในการระดมความคิดและน าเสนอ  เร่ือง ยาเสพติด 

เพศศกึษา การตัง้ครรภ ์และเด็กตดิเกมส์ 

 ผู้เข้ารับการอบรม คือ  ครูกลุม่สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศกึษา  โรงเรียน

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 30 จ านวน 37 โรงเรียน  เขา้รว่มการ

อบรม จ านวน  37  โรงเรียนและวทิยากรให้ความรู้ คือ นายไชยวัฒน์  ชุ่มนาเสียว 

ศกึษานเิทศก ์ สพม.30  และ นายนภดล   กาญจนางกูร  ผู้อ านวยการโรงเรียนชีลองวทิยา 

ผลการด าเนินโครงการ 

 1)  ครูท่ีผ่านการอบรมมคีวามรู้ ความเข้าใจการจัดกิจกรรมบริหารทางกายสู่

สถานศกึษาตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 
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2)  ครูท่ีผ่านการอบรมสามารถน าเทคนิควธีิการท่ีได้รับไปใชใ้นการแกไ้ข

ปัญหาที่อาจเกดิขึน้ใน  เร่ือง ยาเสพติด เพศศกึษา การตัง้ครรภ ์และเด็กตดิเกมส์ของ

นักเรียนในสถานศกึษา 

7.12) ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพีและเทคโนโลยี 

  ศูนยพ์ัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ได้จัดท า

โครงการผลิตสื่อวีดทัีศน์ดว้ยโปรแกรม Ulead Video Studio 11 เมื่อวันท่ี 9-10  กรกฎาคม  

2559  ณ ห้องประชุมคอมพวิเตอร์  โรงเรียนเมอืงพญาแลวิทยา อ าเภอเมอืงชัยภูม ิ  

จังหวัดชัยภูม ิ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1)  เพื่อยกระดับการใช้สื่อการสอนท่ีทันสมัย  โดยการใชส้ื่อวีดทัีศน์เป็นสื่อใน

การสื่อสารของนักเรียนและเพื่อนครูในกลุ่มการงานอาชพีและเทคโนโลยแีละกลุ่มอ่ืนๆ ท่ี

สนใจในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 30 จ านวน  37  โรงเรียน 

 2)  เพื่อสง่เสริมระบบการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศกึษา 

โดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิของหนว่ยงานและสถานศกึษาในสังกัดโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน (SBM) 

เนื้อหาสาระและการด าเนนิการอบรม 

 1)  ความรู้ในการผลิตสื่อวีดทัีศน์ดว้ยโปรแกรม Ulead Video Studio 11   

 2)  ฝึกปฏบัิตกิารผลิตสื่อวีดทัีศน์ดว้ยโปรแกรม Ulead Video Studio 11   

 ผู้เข้ารับการอบรม คือ  ครูกลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 

โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 30  จ านวน  37  โรงเรียน  

และคณะท างานศูนยพ์ัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ผู้เข้ารับการ

อบรมรวมท้ังสิ้น 85 คนวทิยากร คือ นายวรวุฒ ิ ฝ่ายสัจจา  และคณะ 

ผลการด าเนนิโครงการ 

 1)  ครูผู้เข้ารับการอบรมมคีวามรู้เร่ืองผลิตสื่อวีดทัีศน์ดว้ยโปรแกรม Ulead 

Video Studio 11  และสามารถประยุกตใ์ชเ้พื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารชัน้เรียนได้อีกดว้ย 

 2)  โรงเรียนได้รับการพัฒนาครูในการผลิตส่ือวดีีทัศน์ดว้ยโปรแกรม Ulead 

Video Studio 11   
 



 

ส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต ๓๐ ๕๒ 

7.13) ศูนย์พัฒนากจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ศูนยพ์ัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้จัดท าโครงการอบรมพัฒนาครูกลุม่

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมุง่ผลสัมฤทธ์ิสูร่ะดับชาติ  ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มกจิกรรม

พัฒนาผู้เรียน  โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา เม่ือวันท่ี  21  กรกฎาคม  2559  ณ  ห้องโสต

ทัศนศกึษา  โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา  อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูม ิ โดยมี

วัตถุประสงค์ ดังนี ้

1)  เพื่อพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มกจิกรรมพัฒนาผู้เรียนในสังกัดเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศกึษา เขต 30  ท้ัง 37 โรง 

2)  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระเบียบ กฎเกณฑ์ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ

กลุ่มกจิกรรพัฒนาผู้เรียน สู่ระดับภาค และระดับประเทศ 

3) เพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันทักษะวชิาการกลุม่กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน ประจ าป ี2559    

เนื้อหาสาระและกจิกรรมการประชุม 

 1)  การอบรมพัฒนาครูกลุม่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

 2)  ภาคทฤษฏีกฎเกณฑ์การแขง่ขันทักษะระดับภาค/ระดับชาติ   

 3)  ภาคปฏบัิตกิารจัดท าหนังสอืเล่มเล็ก  

 ผู้เข้ารับการประชุม คือ  ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โรงเรียนสังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 30 จ านวน 37 โรงเรียน  และ

คณะกรรมการบริหารศูนยพ์ัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

ผลการด าเนินโครงการ 

 1)  ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จ านวน 37 โรง เขา้รว่มกับอบรม

ทุกโรงเรียน 

 2)  ครูท่ีเข้ารับการอบรมได้ฝึกปฏบัิตจิรงิ  ท าให้มีทักษะในการจัดท าหนังสอื

เล่มเล็กตามกระบวนการมากยิ่งขึ้น และได้เข้าใจกระบวนการของกิจกรรมลูกเสอื เนตรนารี 

ภายในโรงเรียนตามกฎระเบียบลูกเสอืแห่งชาติ 
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กิจกรรมที่ ๘ การนิเทศ ก ากับ ตดิตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 30 ได้รับแนวนโยบายในการยกระดับ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้โรงเรียนขับเคลื่อน เพื่อให้นักเรียนมผีลการทดสอบทางการศกึษา

ระดับชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) เพิ่มสูงขึ้นจากปท่ีีผ่านมา  สพม.30 ได้แตง่ตัง้คณะกรรมการ

นเิทศ ก ากับ ติดตาม ความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมของสถานศกึษาเพื่อการทดสอบ

ทางการศกึษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน ( O-NET) ประจ าปกีารศึกษา 2559  ระหว่างวันท่ี 1-3  

กุมภาพันธ์  2559  ด าเนนิการนิเทศ ก ากับ ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศกึษา

เพื่อการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) ทุกโรงเรียนในสังกัด 

8.1 ผลการนิเทศ ก ากับ ตดิตามความก้าวหน้าการเตรยีมความพร้อมสถานศึกษา

เพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขิั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศกึษา 2557  

โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 30  พบวา่ 
 

 1)  โรงเรียนในสังกัดท้ัง 37 โรงเรียน มีการแตง่ตัง้ผู้รับผิดชอบงานการ

ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ซึ่งส่วนมากจะเป็นครูท่ีรับผิดชอบงานดา้นวชิาการโรงเรียน 

 2)  โรงเรียนทุกโรงเรียนได้จัดท าโครงการ/กิจกรรม เพ่ือการเตรียมความ

พร้อมในการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  โดยด าเนินกิจกรรม และวิธีการท่ีหลากหลาย 

เชน่ การจัดค่ายวชิาการเตรียมความพร้อมการจัดสอบ O-NET  โครงการเตรียมความพร้อม

สถานศกึษาเพื่อการทดสอบทางการศกึษาระดับขาต ิกิจกรรมการสอนเสริมเพื่อยกระดับ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โครงการพัฒนา

ศักยภาพทางวิชาการนักเรียน  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  โครงการพัฒนา

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ  โรงเรียนท้ัง 37 โรงเรียน  มีความพร้อมในการจัดสอบ  O-NET  

เป็นต้น 

 3)  โรงเรียนมกีิจกรรมและวธีิด าเนนิการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

นักเรียนท่ีหลากหลายในการเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขัน้

พื้นฐาน ประจ าป ี2559  ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 3  และชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 6  โดย

มกีารจัดกิจกรรม/โครงการรองรับ พรอ้มด าเนนิการตามแผนการท่ีวางไว ้ทัง้ 37 โรงเรียน  

และมีวิธีการด าเนินการท่ีคลา้ยคลึงกันเชน่ จัดสอนเสริมเตมิความรู้ในคาบเรียน โดยใชแ้นว 
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ข้อสอบ O-NET เดิมจากปท่ีีผ่านมา  จัดตารางติวเข้มเฉพาะนักเรียนช้ัน ม.3  และ ม.6    

โดยใชว้ทิยากรภายนอก และครูประจ าวิชา การน านักเรียนเข้าค่ายติวร่วมกับโรงเรียนท่ีเป็น

จุดติว  แนะน านักเรียนให้ศึกษาเพ่ิมเตมิทางเว็บไซต์ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดติวสอบ O-NET  

กิจกรรมพัฒนาและสร้างแบบทดสอบกลางภาค ปลายภาคให้สอดคลอ้งกับมาตรฐานและ

ตัวช้ีวัดของแตล่ะวิชา  มีการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ของครู  การจัดสอบ Pre O-NET มกีารวเิคราะห์ผลการทดสอบนักเรียน และ  จัดนักเรียน

เป็นกลุ่มเก่ง ปานกลาง อ่อน จัดตั้งชุมนุมวชิาการเพื่อจัดกิจกรรมในลักษณะการสอนติว    

O-NET จัดกิจกรรมคัดกรองนักเรียน เพื่อแบ่งกลุม่นักเรียนมกีารวเิคราะห์ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ รายมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดตาม

หลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน  จัดเตรียมเอกสาร สื่อและนวัตกรรมให้ตรงตาม

มาตรฐานการเรียนรู้  การวิเคราะห์ขอ้สอบตามตัวชี้วัด เตรียมเอกสารตวิให้ตรงตามตัวช้ีวัด  

ฝึกท าข้อสอบกิจกรรมค่ายวชิาการพัฒนาความรูสู้้  O-NET โรงเรียนมกีารประชุมช้ีแจง

นักเรียน ผู้ปกครอง แนะน าเทคนิคการท าข้อสอบ การเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเข้าสอบ        

มนีโยบายให้ครูจัดท าข้อสอบกลางภาค ปลายภาค เทียบเคียงข้อสอบ O-NET และมี

โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ินักเรียนท้ังระยะสั้นและระยะยาว 

8.2  ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการนิเทศ 

1)  โรงเรียนควรมมีาตรการการให้ขวัญก าลังใจนักเรียนท่ีมีผลการสอบ        

Pre O-NET,  O-NET สูงสุดของโรงเรียนเชน่ มอบเกียรตบัิตร ส าหรับคนท่ีได้คะแนนสูงสุด

และก าหนดบทลงโทษนักเรียนในกรณท่ีี ฟุบหลับและไมต่ัง้ใจสอบ 

2)  ให้ครูพัฒนาตนเองโดยการเข้าร่วมการติวข้อสอบกับนักเรียน  เพื่อเป็น

การพัฒนาทักษะ  การตวิและทักษะการหาแบบทดสอบ 

3)  สร้างความตระหนักให้ครูใชแ้บบทดสอบท่ีมีความหลากหลายรูปแบบ      

ท้ังแบบตอบสั้น ตอบยาว (อัตนัย) ตามแนว PISA และ O-NET ในการเรียนการสอน              

ให้สอดคลอ้งกับตัวช้ีวัดรายวชิา 

4)  การสร้างหลักสูตร ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนการสอนท้ัง 8 กลุ่มสาร

การเรียนรู้ทุกระดับชัน้ และให้สอดคลอ้งกับแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร

แกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 



 

ส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต ๓๐ ๕๕ 

4. โครงการค่ายอยากเป็นหมอ    

งบประมาณ 50,000 บาท 

กิจกรรมที่ด าเนินงาน 

กิจกรรมท่ี 1 คัดเลอืกนักเรียนเข้าร่วมโครงการนักเรียนเข้าร่วม 280 คน 

กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมเตรียมความพร้อมทางวิชาการ คร้ังท่ี 1  

นักเรียนเข้าร่วม 70 คน 

กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมเตรียมความพร้อมทางวิชาการ คร้ังท่ี 2 

นักเรียนเข้าร่วม 70 คน 

ผลการด าเนินงาน 

1. นักเรียนโครงการกระจายแพทยห์นึ่งอ าเภอหนึ่งทุน (ODOD) มหาวทิยาลัย 

เทคโนโลยสีุรนารีจ านวน  6 คน(อยู่ระหว่างรอผล) 

2. นักเรียนโครงการผลิตแพทยเ์พิ่มเพื่อชาวชนบท ( CPIRD) มหาวทิยาลัย

เทคโนโลยสีุรนารีจ านวน 10 คน(อยู่ระหว่างรอผล) 

3. นักเรียนโครงการผลิตแพทยเ์พิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD) 

มหาวทิยาลัยมหดิล จ านวน 10 คน(อยู่ระหว่างรอผล) 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต ๓๐ ๕๖ 

5. โครงการส่งเสรมิการจัดการศึกษาโรงเรียนในศตวรรษที่ 21 ที่เน้น

ทักษะสาขาวิชาชีพ งบประมาณ 80,000 บาท 
กิจกรรมที่ด าเนินงาน 

จัดประชุมอบรมปฏบัิตกิารสง่เสริมความรู้ในเร่ืองการจัดการเรียนรู้ท่ีเนน้

ทักษะสาขาวิชาชพี ให้แก ่ครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยรีะดับ

มัธยมศกึษาตอนปลาย จ านวน 85 คน 

 ผลการด าเนินงาน 

ครูผู้สอน กลุ่มสาระ การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีได้รับความรู้ท่ี

จะสามารถน าไปแนะน านักเรียนในระดับช้ันมัธยมศกึษาตอนปลายเพื่อใชเ้ป็นทางเลือกในการ

ประกอบอาชพีในอนาคต 

 ๖. โครงการแข่งขัน “งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีนโรงเรยีนในสังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 30 ประจ าปี 2559  

 งบประมาณ  300,000 บาท 

 กิจกรรมที่ด าเนินงาน  

1. งานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 3-4 ตุลาคม 2559 

2. ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื  7-9 ธันวาคม 2558 

3. ระดับชาติ 29-31 มกราคม 2559 

 ผลการด าเนินงาน 

1. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 30 

จ านวน  37  โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมแขง่ขันในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษารอ้ยละ 100 ได้

เป็นตัวแทนไปแขง่ขันระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 80 และได้รับ

รางวัลชนะเลิศ ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 30 
 



 

ส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต ๓๐ ๕๗ 

2. นักเรียนมคีวามรู้ความเข้าใจมทัีกษะในเชิงวิชาการและการด ารงชวีติซึ่ง

เกิดจากการแขง่ขันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกันในระดับเขตพื้นท่ี

การศึกษา และระดับท่ีสูงขึ้น พรอ้มเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน 

ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินการเกดิผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

ความร่วมมอืของคณะท างาน และบุคลากรท่ีเข้ารับการอบรม ตลอดจน

วทิยากรท่ีให้ความรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต ๓๐ ๕๘ 

 

 

 

 

๗. โครงการส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม ธรรมาภิบาล  สร้างจติส านึก

ความเป็นไทยและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการในสถานศึกษา 

กจิกรรมที่ 1 กิจกรรมการขับเคลื่อนค่านยิมหลักของคนไทย 12 ประการสู่สถานศกึษา 

เชิงปริมาณ 

โรงเรียนในสังกัด  จ านวน  37  โรงเรียน จัดกิจกรรมปลูกฝัง ค่านยิมหลักของคน

ไทย 12 ประการ และบูรณาการค่านยิมเข้ากับการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

เชิงคุณภาพ 

นักเรียนทุกคนได้รับการปลูกฝังและพัฒนาค่านิยมหลัก 12 ประการอย่าง

สม่ าเสมอและตอ่เนื่องได้ปฏบัิตจิรงิในชีวิตประจ าวัน จนเกดิเป็นพฤติกรรมท่ียังยนื 

กจิกรรมที่ 2  กิจกรรมการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงสู่สถานศึกษา    

จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงอย่างยั่งยืน ประจ าปี 2559 
โรงเรียนในสังกัดตระหนักถึงความส าคัญสามารถพัฒนาอย่างตอ่เนื่อง เพื่อรักษา

สภาพสถานศกึษาพอเพยีง และพัฒนาสถานศึกษาพอเพยีงต้นแบบสู่ศูนย์การเรียนรู้ตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงด้านการศกึษา 

กจิกรรมที่ 3  กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมให้

เข้มแข็งและพัฒนาอัตลักษณ ์29 ประการสู่โรงเรียนวถิีพุทธ 

โรงเรียนในสังกัดได้รับการสง่เสริมสนับสนุนในการจัดกิจกรรมครบถ้วน ครอบคลุมท้ัง 5  

ด้านประกอบด้วย ด้านกายภาพ  ด้านกิจกรรมประจ าวันพระ  ด้านการเรียนการสอน 

 

 

กลยุทธ์ที่ 2 ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้

ทั่วถงึครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตาม

ศักยภาพและมีคุณภาพ 

 

 



 

ส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต ๓๐ ๕๙ 

ด้านพฤติกรรม ครู ผู้บริหารโรงเรียนและนักเรียน  และด้านการส่งเสริมวถิีพุทธ   

เพื่อพัฒนาสู่โรงเรียนวถิีพุทธชัน้น า  และโรงเรียนวถิีพุทธพระราชทาน 

กจิกรรมที่ 4  กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกยีรต ิ“เยาวชนไทย    

ท าดี ถวายในหลวง” 

สรุปผลการด าเนิน กจิกรรม   มโีรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการ ระดับชัน้

มัธยมศกึษาตอนต้นจ านวน  3  โรง และระดับชัน้มัธยมศกึษาตอนปลาย  จ านวน 7 

โรงเรียน 

1)  ผลการประกวดโครงงานคุณธรรมฯ ระดับชัน้มัธยมศกึษาตอนต้น   ดังนี้ 

  1.1  รางวัลชนะเลิศ            ได้แก่     โรงเรียนภักดีชุมพลวทิยา 

  1.2  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 1  ได้แก่ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ  

  1.3  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 2  ได้แก่ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม  

     2)  ผลการประกวดโครงงานคุณธรรมฯ ระดับชัน้มัธยมศกึษาตอนปลาย   ดังนี้ 

  1.1  รางวัลชนะเลิศ            ได้แก่     โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 

  1.2  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 1  ได้แก่ โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม  

  1.3  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 2  ได้แก่ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ  

  1.4  รางวัลชมเชย             ได้แก่ โรงเรียนหนองบัวแดง

วทิยา  โรงเรียนชัยภูมภิักดชีุมพล  โรงเรียนท่ามะไฟหวานวทิยาคม  และโรงเรียนภักดีชุมพลวทิยา 

ครู และนักเรียน โรงเรียนในสังกัดได้พัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อเข้ารับการ

ประกวดโครงงานคุณธรรม จรยิธรรม มูลนิธิเปรม  ตณิสูลานนท์  ระดับภาค  และได้รับโอกาส

ในการคัดเลอืกเป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมระดับภาคสงฆ์ และระดับประเทศ 

กจิกรรมที่ 5  กิจกรรมการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดเีด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม 

โรงเรียนและนักเรียนในสังกัดได้รับการสง่เสริมสนับสนุนในการเข้ารับการ

คัดเลอืกเพื่อรับเงินรางวัล และเกียรตบัิตรในระดับประเทศ   

กจิกรรมที่ 6  กิจกรรมการพัฒนามาตรฐานโรงเรียนสุจริต และเขตพืน้ท่ีการศึกษา

สุจรติตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภบิาลในสถานศึกษา “ป้องกัน

การทุจรติ” (โครงการโรงเรียนสุจริต / เขตพื้นท่ีการศึกษาสุจรติ) 
 



 

ส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต ๓๐ ๖๐ 

โรงเรียนสุจริต และเขตพืน้ท่ีการศึกษา  ได้รับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติว่า

ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจรติของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจรติแหง่ชาติร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

กจิกรรที่ 7  นเิทศ ตดิตาม และสรุปรายงานผลการด าเนนิโครงการ เดอืน กันยายน 2559 

โรงเรียนได้รับการนเิทศ ตดิตามการด าเนินงานอย่างตอ่เนื่อง  ส่งผลให้การ

ด าเนนิบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินการเกดิผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

 -ความเอาใจใส่ของผู้บริหารเขตพื้นท่ีการศึกษา  ผู้บริหารสถานศกึษาในสังกัดทุก

โรงเรียน และให้ความส าคัญในการส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการ 

 -  ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเขตพื้นท่ีการศึกษา และ สพฐ.  

 -  เป็นกิจกรรมท่ีมีประโยชนท้ั์งต่อตนเอง  สถานศึกษา และประเทศชาติ   

 ๘. โครงการ ส่งเสรมิพัฒนาศักยภาพเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสู่ความเป็นเลิศ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 30 ได้ด าเนินการจัดโครงการ

ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษายกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสู่

ความเป็นเลิศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเฝ้าระวังและระบบให้ความช่วยเหลอืเด็กด้อย

โอกาสทางการศกึษา ติดตามนักเรียนท่ีเรียนจบชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 3 ในปีการศึกษา 2557 

ท่ีมีแนวโน้มจะไมเ่รียนต่อในปีการศึกษา 2558  ตลอดจนเพื่อลดอัตราการออกกลางคัน

ของนักเรียน 

  ผลการการด าเนินงาน 

1. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับการช่วยเหลือครบทุกคนมีทักษะในการ
ท างาน การปรับตัว และการอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข 
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2. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทุกคนได้มีทักษะในการท างาน การปรับตัว และ
การอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข 

ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินการเกิดผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

    - สถานศกึษามขี้อมูลสารสนเทศท่ีชัดเจน 

- ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน ให้ความร่วมมอืกับส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาเป็นอยา่งดี 

    - ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาน าระบบดูแลช่วยเหลอื

นักเรียนมาใช้ในการด าเนนิงาน 

     - ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีการก ากับ ตดิตาม และรว่มแกไ้ขปัญหา

อย่างใกล้ชิด 
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๙. โครงการ พัฒนาศักยภาพครู ผู้บริหารและบุคลากรเพื่อเป็น

กลไกต้านภัยยาเสพติด  และโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลด้านจติ

สังคมบ าบัดในโรงเรยีน 

 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 30 ให้ความส าคัญกับ กลไกต้านภัย

ยาเสพติด  และ เฝ้าระวัง ปอ้งกันการแพร่ละบาดของยาเสพติดในรูปแบบตา่งๆ   จึงได้

ด าเนนิการจัดโครงการ พัฒนาศักยภาพครู ผู้บริหารและบุคลากรเพื่อเป็นกลไกตา้นภัยยา

เสพติด  และโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลด้านจิตสังคมบ าบัดในโรงเรียน  ขึ้น เพื่อให้

ผู้บริหารสถานศกึษา และบุคลากร ได้เรียนรู้รูปแบบใหม่ๆ ของนักค้ายาเสพติด  ตลอดจนมี

ความพร้อมและรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงในสังคมยุคปัจจุบันและสามารถเฝ้าระวัง ปอ้งกัน

การแพร่ละบาดของยาเสพติดในรูปแบบตา่งๆ 
ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินการเกดิผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

- คณะกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ปฏบัิตหินา้ที่ตามท่ีได้รับมอบหมาย ให้

ความส าคัญและรับผิดชอบตามบทบาทภารกิจหน้าท่ี 

- การประสานงานของผู้รับผิดชอบโครงการ ตลอดจนสถานที่ในการจัดโครงการมี

ความพร้อมและรองรับจ านวนผู้เข้ารับการอบรมได้อย่างเพยีงพอ 

- กลุ่มเป้าหมายท่ีเข้ารับการพัฒนาฯ ให้ความส าคัญและรับผิดชอบในกรอบภารกิจ

หนา้ที่และเข้ารับการพัฒนา ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 80 

- ผู้เข้ารับการพัฒนา สามารถน าความรู้ท่ีได้ ไปด าเนนิการจิตสังคมบ าบัดใน

โรงเรียนให้แก่นักเรียนกลุ่มเสี่ยงได้ และสามารถท าให้นักเรียนมภีูมิคุม้กันและทักษะชีวิตใน

การป้องกันและห่างไกลจากยาเสพติด 

 

 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศกึษา 
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1๐.โครงกา อบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

ส าหรับผู้บริหารโรงเรยีนและบุคลากรทางการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 30 ได้ด าเนินการตามนโยบายและ

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ในเร่ืองของการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 

โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ เพราะภาษาอังกฤษถือวา่เป็นภาษากลางที่สามารถใช้ในการ

ตดิตอ่สื่อสารได้ท่ัวโลก และใชเ้ป็นเครื่องมือส าหรับปฏบัิตงิาน การประกอบอาชพี หรือ

การศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้นไป นอกจากนัน้แลว้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสูป่ระชาคม

อาเซียน จึงได้มกีารด าเนนิการจัด โครงการ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

ส าหรับผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรทางการการศึกา 

ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินการเกดิผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

- ผู้บริหารสถานศกึษาให้ความร่วมมอื ส่งบุคลากร เข้ารับการอบรมฯตาม

ก าหนดการ  

- ผู้เข้ารับการอบรม สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  บูรณาการเตรียมความ

พร้อมสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- วทิยากรวิทยากรมีความเป็นกันเอง  มนุษยสัมพันธ์ดี  เตรียมกิจกรรมดี  น่าสนใจ    
ท าให้กล้าแสดงออกในการพูดภาษาอังกฤษ 
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๑๑. โครงการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลง านดีเด่นที่ประสบ
ผลส าเร็จเป็นทีป่ระจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับเขต 

สรุปผลการด าเนินงาน 
- โรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน และครูท้ัง 8 กลุ่มสาระมเีวทีน าเสนอผลงาน 

 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในระดับเขตพื้นท่ีเป็นการส่งเสริมและกระตุน้ให้บุคลากรในสังกัดได้

พัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนาวชิาชีพครูอยา่งต่อเนื่องรวมท้ังเป็นการ เผยแพร่ผลงาน

ด้านการพัฒนาวิชาชพีครูท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดใีห้กับเพื่อนครูท่ัวไป  

- ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยเีพื่อการเรียนการสอน  ผู้อ านวยการสถานศกึษา

ยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศกึษาขนาดเล็ก  รางวัลเหรียญทอง  นายนพดล กาญจนางกูร  

โรงเรียนชีลองวทิยา 

- ด้านบริหารจัดการ  ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย กลุ่ม

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รางวัลเหรียญทอง  นางกันยาวีร์  ตั้งพงษ์  โรงเรียนหนองบัว

แดงวทิยา 

- ด้านวิชาการ  ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย กลุ่มสาระการ

เรียนรู้คณติศาสตร์ รางวัลเหรียญเงิน  นางกมลณัท คลังเงิน โรงเรียนคอนสวรรค์ 
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1๒.โครงการส่งเสรมิการใช้การวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาการจัด

การศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 30                           
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 30 ด าเนนิการจัดโครงการ

ส่งเสริมการใช้การวจิัยเป็นฐานในการพัฒนาการจัดการศกึษาของส านักงานเขต พื้นท่ี

การศึกษามัธยมศกึษา เขต 30 ขึ้น เพื่อเป็นการสนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดด าเนนิงานโดย

ใชก้ระบวนการวจิัยและพัฒนา  นอกจากนี้เพื่อเป็นการ สร้างองค์ความรู้จากการด าเนนิงาน

การเรียนรู้ท้ังส านักงานและสถานศึกษาด้วยการวจิัยและพัฒนา 

ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินการเกดิผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

 - คณะกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ปฏบัิตหินา้ที่ตามท่ีได้รับมอบหมาย                 

ให้ความส าคัญและรับผิดชอบตามบทบาทภารกิจหน้าท่ี 

 -การประสานงานของผู้รับผิดชอบโครงการ ตลอดจนสถานที่ในการจัดโครงการมี

ความพร้อมและรองรับจ านวนผู้เข้ารับการอบรมได้อย่างเพยีงพอ 

 -ผู้เข้ารับการพัฒนา สามารถ ด าเนนิงานโดยใชก้ระบวนการวจิัยและพัฒนา ไมน่อ้ย

กว่าร้อยละ 75 

 ๑๓. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานด้านนโยบายและแผนของ

สถานศึกษาและ สพม.30 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 30 ได้ด าเนินการจัดโครงการพัฒนา

ประสิทธิภาพงานดา้นนโยบายและแผนของสถานศึกษาและสพม.30 ขึน้ เพื่อให้ผู้ปฏบัิตงิาน

ด้านนโยบายและแผนของสถานศึกษาในสังกัด ท้ัง 37 โรงเรียน มีความรู้ ความเข้าใจและมี

ข้อมูลนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธกิาร ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน 

กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
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ในการจัดท าแผนปฏบัิตกิารประจ าปท่ีีถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพ่ือให้

ผู้ปฏบัิตงิานดา้นการบริหารงานงบประมาณของสถานศกึษาในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจใน

กรอบแนวทางการปฏบัิตงิานและสามารถปฏบัิตงิานได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้สถานศกึษาเกิด

การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างสูงสุด   

ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินการเกดิผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศกึษาท่ีเข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้ และ

มคีวามเข้าใจ สามารถน าไปปรับใชใ้นภาระงานของตนเองได้อยา่งถูกตอ้ง และเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกัน ตลอดจนสามารถน าความรูท่ี้ได้ไปประยุกตใ์ชก้ับงานท่ีเกี่ยวข้องได้ 
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ส่วนท่ี ๔ 
การอภิปรายผล ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
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๖๐ 
๖๘ 

ส่วนที่ 4 

การอภิปรายผล ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
************************* 

4.1 การอภิปรายผล 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 30 ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ในปีงบประมาณ 255 ๙ ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธกิารและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน เพื่อให้การจัด

การศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับหนว่ยงานตน้สังกัด โดยมีการบริหารจัดการส านักงาน

โดยการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วน ประกอบด้วย คณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา  

คณะอนุกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา และคณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลการนิเทศการศกึษา รวมท้ังหน่วยงาน องคก์รต่างๆท้ังภาครัฐและ

เอกชน 

 ซึ่งในปีงบประมาณ 255 ๙ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 30 ได้

ด าเนนิการขับเคลื่อนนโยบายสูก่ารปฏบัิตติามกลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขึ้นพื้นฐาน ซึ่งผลการด าเนนิงานพบวา่ 

1.1. ด้านคุณภาพทางการศึกษา 

1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

1.1 ผลการทดสอบระดับชาติขัน้พืน้ฐาน O-NET ปีการศึกษา 255๙ ใน

ระดับช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 3 และ ระดับชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 6 ในกลุ่มสาระหลัก 5 วชิายังมคี่า

คะแนนต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุกกลุ่มสาระ 
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1.2 เมื่อเปรียบเทียบค่าคะแนนในปกีารศึกษา 2557 - 2559 พบวา่ 

๑.2.1 ระดับช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 3 กลุ่มสาระท่ีมีคา่คะแนนสูงขึน้จาก

ปีการศึกษา 2558 คือ ภาษาไทย(+3.40) สังคมศกึษา (+2.61) ภาษาอังกฤษ (+1.09)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

๑.2.2 ระดับช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 6 กลุ่มสาระท่ีมีคา่คะแนนสูงขึน้

จากปกีารศึกษา 2558 คือ ภาษาไทย (+4.25) ภาษาอังกฤษ (+3.20)  
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2) ผลการประเมนิคุณภาพภายนอก โดยส านักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมนิคุณภาพการศกึษา (องค์กรมหาชน) 

  ปี 2558 มผีลการประเมินคุณภาพภายนอกตามมาตรฐานโรงเรียน โดย   

สมศ. รอบสาม จ านวน 37 มโีรงเรียนท่ีได้รับการประเมินจ านวน 37  โรงเรียน มีผลการ

ประเมินในระดับดีจ านวน 33 โรง ระดับพอใชจ้ านวน 4 โรง 

2.2 ด้านโอกาสทางการศึกษา 

1) อัตราการศึกษาต่อ 

  นักเรียนในสังกัดท่ีเรียนจบการศึกษาปกีารศึกษา 255 8 ระดับ ชัน้

มัธยมศกึษาปีท่ี 3 (การศึกษาภาคบังคับ) จ านวน  4,762 คน เขา้ศกึษาตอ่ ระดับ ชัน้

มัธยมศกึษาปีท่ี 4 จ านวน 4,486 คน คิดเป็นร้อยละ 94.20  ศกึษาตอ่ในระดับอาชวีศึกษา 

จ านวน  137 คน คิดเป็นร้อยละ 2.87 ออกไปประกอบอาชพี จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 

0.39 ไมศ่กึษาตอ่ จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 0.39  ไมศ่กึษาตอ่ไม่ประกอบอาชพี จ านวน 

10 คน คิดเป็นร้อยละ 0.20 อื่นๆ จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 1.99 

  นักเรียนในสังกัดท่ีเรียนจบการศึกษาปกีารศึกษา 25 58  ระดับ ชัน้

มัธยมศกึษาปีท่ี 6 จ านวน 4,751 คน เขา้ศกึษาตอ่ระดับอุดมศึกษา จ านวน 3 ,402 คน 

คิดเป็นร้อยละ 7 1.60 ศึกษาต่อในระดับอาชวีศึกษา จ านวน 283  คน คิดเป็นร้อยละ 

5.95 สถาบันอ่ืนๆ จ านวน 707 คน คิดเป็นร้อยละ 14.88 และออกไปประกอบอาชพี 

จ านวน 357 คน คิดเป็นร้อยละ 7.51 

2) อัตราการออกกลางคัน 

  นักเรียนท่ีเข้าเรียนในระดับชัน้มัธยมศกึษาตอนต้น จ านวน 17,938 คน 

ออกกลางคัน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 0.25 ระดับชัน้มัธยมศกึษาตอนปลาย จ านวน 15,697 

 



 

ส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต ๓๐ ๗๑ 

คน ออกกลางคัน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 0.4 5 อัตราการออกกลางคันโดยรวมเฉลี่ยร้อย

ละ 0.34 

  ปัจจัย/วธีิการท่ีท าให้การด าเนนิงานเกิดผลส าเร็จตามเป้าหมายได้แก่ 

ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ร่วมมอืกับหนว่ยงาน ของรัฐ  เอกชน  ผู้ปกครอง  ในการวางแผน

ชว่ยเหลอืเด็กให้กลับมาเข้าเรียนให้เรียนต่อเนื่องจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  ส่งเสริมให้ครู 

ผู้บริหารโรงเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การช่วยเหลอืนักเรียน การคัดกรองเด็กกลุ่มเสี่ยง 

ตลอดจนแนวทางการชว่ยเหลอืดว้ยวธีิท่ีหลากหลาย ส่งผลให้เด็กออกกลางคันลดน้อยลง 

นเิทศ ก ากับ ติดตามทุกโรงเรียนท่ีมีนักเรียนออกกลางคัน และมีแนวโนม้ออกกลางคัน และ

ร่วมกับโรงเรียนหาทางการชว่ยเหลอืตามความตอ้งการของแต่ละคน 

3) สนับสนุนเด็กด้อยโอกาสให้ได้รับการศกึษาอย่างต่อเนื่อง  โดย

สนับสนุนเด็กพิการให้ได้รับการจัดการศกึษาแบบเรียนร่วม ส่วนเด็กตกหล่นและออก

กลางคันได้จัดศูนย์จัดการศึกษาทางเลอืกส าหรับเด็กขาดโอกาสทางการศกึษา เด็กตกหล่น 

เด็กออกกลางคัน ให้ได้รับการศึกษาจนจบหลักสูตรตลอดจนการสนับสนุนทุนการศึกษา 

และจัดสรรงบประมาณโครงการหารายได้ระหว่างเรียนให้เด็กยากจนและด้อยโอกาส 

 3.3 ด้านการบรหิารจัดการศึกษา 

1) การประเมินผลระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศกึษาปี 2558 

อยู่ในระดับดีเยี่ยม จ านวน 19 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 51.35 ระดับดีมาก จ านวน 18 

โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 48.64 ระดับดี จ านวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 0 

2) การประยุกตใ์ชน้วัตกรรม เพ่ือยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการศกึษา 

ครบท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ 
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2.1 ด้านการบริหารงบประมาณ - การใช้โปรแกรมเงินเดอืนบ านาญ 

เขียนเช็ค ค านวณภาษีระบบจัดซือ้จัดจ้างฯ e-GP ระบบ GFMIS 

 2.2 ด้านการบริหารงานบุคคล - โปรแกรมบริหารงานบุคคล P-OBEC 

2.3 ด้านการบริหารวชิาการ - มรูีปแบบการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ O-NET 

ตามกรอบแนวคิด “STAR R MODEL” และ STOP-ED 2WAY MODEL 

2.4 ด้านการบริหารท่ัวไป - การประยุกตใ์ชโ้ปรแกรม e-fileing ,       

e – office, การสง่ข้อความระบบ SMS LINE Facebook, เว็บไซต์ www.sesao30.go.th  

3) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีการก ากับ ดูแล ส่งเสริม สนับสนุน 

ชว่ยเหลอืและพัฒนาสถานศึกษาให้เกิดความเข้มแข็ง ดังนี้ 

3.1 สถานศกึษาผ่านเกณฑ์การประเมินการสง่เสริม สนับสนุน

ชว่ยเหลอืและพัฒนาสถานศึกษาให้สามารถบริหารจัดการโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ( School 

Based Management : SBM) จ านวน 37 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100  

3.2 สถานศกึษาได้รับการรับรองมาตรฐานจากการประเมินคุณภาพ

ภายนอก รอบสาม จ านวน 37 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 

3.3 สถานศกึษาได้จัดบริการแก่กลุ่มเป้าหมายในเขตได้อยา่งครอบคลุม

และท่ัวถึง จ านวน 37 โรงคิดเป็นร้อยละ 100 

3.4 สถานศกึษามพีัฒนาการด้านผล O-NET ตามเกณฑ์ จ านวน 37 

โรงคิดเป็นร้อยละ 100 

4) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสรา้งและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมอืใน

การจัดการศกึษา ครอบคลุมท้ัง 4 ด้าน ท้ังประเภทบุคคลและประเภทองคก์ร (การบริหาร

วชิาการ การบริหารบุคคลการบริหารงบประมาณการบริหารท่ัวไป)เชน่ เครอืขา่ยสง่เสริม 
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ประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศกึษาตอนต้น/ตอนปลายจังหวัดชัยภูม ิ ศูนยพ์ัฒนากลุ่มสาระ

การเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรจังหวัดชัยภูม ิ เครอืขา่ยประกันคุณภาพ

ภายใน สพม.30  เครอืขา่ยศูนย์อาเซียนศึกษา เครอืขา่ยนเิทศ online  เครอืขา่ยผู้ปกครอง

นักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพม.30 

ปริมาณและมูลค่าของทรัพยากรท่ี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และ

สถานศกึษาได้รับการสนับสนุนจากเครือข่าย ประเภทบุคคล องคก์ร และ ICT ได้แก่ 

 - การบริหารวชิาการ ได้รับการสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอน 

ด้านการบริหารจัดการ ( Management) เพื่อให้งานท้ังหมดเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และ

เกิดประสิทธิผลอย่างเต็มท่ี  

 - การบริหารบุคคล ได้รับการสนับสนุนด้านการบริหารก าลังคน ( Man) 

เพื่อจะใชค้นให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลกับงานให้มากที่สุด 

 - การบริหารงบประมาณ ได้รับการสนับสนุนด้านการบริหารเงิน( Money) 

ให้ใชจ้่ายตน้ทุนน้อยท่ีสุดและให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

 - การบริหารท่ัวไป ได้รับการสนับสนุนด้านการบริหารวัสดุในการ

ด าเนนิงาน (Materials) ให้สิน้เปลอืงน้อยท่ีสุดหรือเกิดประโยชนส์ูงสุด 

4.2 ปัญหาอุปสรรค 

จาการด าเนนิงานในรอบปีท่ีผ่านมาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 

30 พบปัญหาและอุปสรรคที่เป็นปัจจัยท่ีท าให้การด าเนนิงานยังไมป่ระสบความส าเร็จ

เท่าท่ีควรดังนี้ 

4.2.1 ด้านการบริหารงานท่ัวไป พบปัญหา 
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- สถานท่ี ห้องประชุมและลานจอดรถมีความคับแคบไมส่ามารถรองรับผู้

มาตดิตอ่ราชการและจัดประชุมได้อยา่งเพียงพอ 

- การจัดโครงการให้ความรู้เร่ืองระบบควบคุมภายในของสถานศกึษามี

งบประมาณที่จ ากัดและมีระยะเวลาในการด าเนินการนอ้ย ควรจัดสรรงบประมาณให้มากขึ้น

และเพิ่มระยะเวลาในการอบรมให้มเีนื้อหาสาระท่ีมากพอตอ่การน าไปปฏบัิตใิชไ้ด้จริง 

4.2.3 ด้านการบริหารงานบุคคล พบปัญหา 

- การจัดโครงการท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดฝึกอบรมมกีารจัดสรรงบประมาณ

ท่ีลา่ชา้ ท าให้ต้องมกีารปรับแผนงานการด าเนนิงานและต้องมกีารเลื่อนการอบรมออกไป 

  - ระเบียบหลักเกณฑ์ของ ก.ค.ศ.ยังไม่ชัดเจนและแตล่ะเขตพื้นท่ีใชเ้ป็น

แนวทางในการปฏบัิตไิมเ่หมอืนกันท าให้เกิดปัญหาตามมาและส่งผลกระทบตอ่ขวัญก าลังใจ

ของบุคลากร 

4.2.4 ด้านการบริหารวชิาการและนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา    

พบปัญหา  

  - งบประมาณมีจ ากัดท าให้ไม่สามารถปฏิบัตงิานให้บรรลุเป้าหมายได้

อย่างครบถ้วน ตลอดจนระยะเวลาไมเ่อื้อตอ่การปฏบัิตงิานเนื่องจากมีภารกิจซ้ าซ้อนกัน

บางส่วน 

  - บุคลากรมจี านวนไมเ่พยีงพอต่อการปฏบัิตงิาน ปัจจุบันมศีกึษานเิทศก์

จ านวน 9 คน ไมเ่หมาะสมกับการปฏบัิตงิานท่ีมีภาระงานมาก 

  - ระยะเวลาในการปฏบัิตงิานมจี ากัด ท าให้เกิดความเร่งรีบในการ

ปฏบัิตงิานสง่ผลท าให้การด าเนนิโครงการยังไมป่ระสบความส าเร็จเท่าท่ีควร ดังนั้นควรมี

การประสานอ านวยความสะดวกในการปฏบัิตงิาน ให้ความสนใจและความรว่มมือ ให้ความ

ชว่ยเหลอืและบริการให้เกิดความส าเร็จตามเป้าหมาย เกิดความภาคภูมใิจ ให้เกิดขึ้นใน

องคก์ร และจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาองค์กรอย่างตอ่เนื่อง  

 



 

ส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต ๓๐ ๗๕ 

  - การใช้จ่ายงบประมาณมีความยุ่งยากหลายขัน้ตอนควรส่งเสริม ให้

ก าลังใจ และอ านวยความสะดวกในการปฏบัิตงิาน การเบิกจ่ายงบประมาณ ให้ทันตาม

ก าหนดเวลา 

ปัญหาอุปสรรคด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 

1) นักเรียนไม่เห็นความส าคัญของการน าผลการสอบไปใชเ้ท่าท่ีควรดังนัน้สร้าง

ความตระหนักให้นักเรียนเห็นความส าคัญของการสอบ และการน าผลการสอบ O-NET ไปใช้

ศกึษาตอ่ ควรพัฒนาให้มีคลังขอ้สอบเทียบเคียง O-NET และ PISA ในระดับเขตพื้นท่ี

การศึกษา 

 2) ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีไม่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดของ

หลักสูตร ควรพัฒนาครูในด้านการการวัดและประเมินผลทางการศกึษาแนวใหมเ่ร่ืองเทคนิค

การจัดท าแบบทดสอบให้สอดคลอ้งกับแบบทดสอบของ สทศ. 

 3) ครูยึดหนังสอืเรียนเป็นหลักในการจัดการเรียนการสอน  

4) ครูขาดเครื่องมือการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายรูปแบบตามแนวทางของ 

สทศ.ดังนัน้ควรส่งเสริมให้ครูวัดและประเมินผลนักเรียนในระดับช้ันเรียน/โรงเรียน โดยใช้

รูปแบบข้อสอบท่ีหลากหลาย สอดคล้องกับการทดสอบระดับชาติ 

 4.2.5 ด้านการส่งเสริมการจัดการศกึษา พบปัญหา 

  - การจัดอบรมนักเรียนยังขาดรูปแบบท่ีหลากหลาย ควรประสาน

วทิยากรภายนอกในการจัดกิจกรรมให้มคีวามหลากหลายมากขึ้นและดึงดูดให้ผู้เข้าร่วม

อบรมมคีวามสนุกและได้รับความรู้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

- งบประมาณในการจัดโครงการมจี ากัดและบางรายการไม่สามารถ

เบิกจ่ายได้ตามระเบียบท าให้การจัดโครงการไมส่ามารถด าเนนิการได้อยา่งเต็มท่ี ควรมกีาร

จัดสรรงบประมาณให้เพยีงพอต่อการด าเนนิงาน 



 

ส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต ๓๐ ๗๖ 

  - โครงการท่ีต้องด าเนนิการมีจ านวนมากและด าเนนิการในระยะกระช้ัน

ชดิท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ทันได้ อีกท้ังจ านวนบุคลากรของกลุม่มนีอ้ยไมเ่พยีงพอต่อ

การจัดการกับภาระงานท่ีมีมาก 

  - โรงเรียนไม่สามารถรายงานผลการด าเนนิงานตามท่ีส านักงานเขตให้

ด าเนนิการได้ ท าให้ส านักงานเขตขาดข้อมูลท่ีจ าเป็นบางส่วนและการรายงานผลไมส่มบูรณ์ 

4.2.6 ด้านการบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ พบปัญหา 

  - การเบิกจ่ายงบประมาณยังไม่สามารถด าเนนิการเบิกจ่ายได้ตาม

เป้าหมายรายไตรมาสได้โดยเฉพาะงบลงทุน ดังนัน้ควรมมีาตรการเร่งรัดการใช้จา่ย

งบประมาณและติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณอยา่งต่อเนื่อง 

4.2.7 ด้านการบริหารงานดา้นแผนงานและงบประมาณ พบปัญหา 

  - การขาดการตดิตามประเมินผลโครงการท่ีด าเนนิการไปแล้ว 

ผู้รับผิดชอบโครงการขาดการจัดท าเครื่องมือส าหรับวัดความส าเร็จของโครงการให้เห็นเป็น

รูปธรรม 

  - การสื่อสารด้านงบประมาณระหวา่งเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา

ยังไม่เข้าใจตรงกันและเป็นไปในทิศทางเดียวกันท าให้บางภารกิจต้องมกีารแก้ไขปัญหาท่ีเกิด

ความยุง่ยากขึน้ 

  - แผนปฏิบัตกิารประจ าปขีองสถานศึกษายังไม่เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน

และยังมีการจัดท าแผนปฏบัิตกิารท้ังแบบปีงบประมาณและปีการศกึษา ควรมีการ

ก าหนดการด าเนนิงานให้เหมอืนกันเพื่อความสะดวกต่อการตดิตามประเมินผลตอ่ไป 

4.2.8 ด้านการตรวจสอบภายใน พบปัญหา 

  -การรายงานผลการตรวจสอบภายในของสถานศกึษายังมคีวามล่าช้า

และควรจัดท าแผนปฏบัิตงิานตรวจสอบตอ้งก าหนดประเด็นให้ชัดเจนขึน้ 

 



 

ส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต ๓๐ ๗๗ 

4.2.9 ด้านการพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศึกษา พบปัญหา 

  - ระบบเครอืขา่ยอินเทอร์เน็ต มีปัญหากับการเข้าระบบบ้างในบางเวลา 

และผู้ปฏบัิตเิป็นบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ปฏบัิตงิานใหม่ ดังนั้นควรพัฒนาระบบ

อนิเทอร์เน็ตให้รองรับการใช้งานให้สะดวกรวดเร็วขึน้ 

4.3 ข้อเสนอแนะ  

 4.3.1 ควรสร้างความตระหนักให้นักเรียนให้เห็นความส าคัญของการสอบ และการ

น าผลการสอบ O-NET ไปใชศ้กึษาตอ่ อกีทัง้มกีารพัฒนาคลังข้อสอบเทียบเคียง O-NET และ 

PISA ในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และพัฒนาครูผู้สอนให้มีการปรับวธีิเรียนเปลี่ยนวธีิสอน 

และวิธีการวัดและประเมินผลผู้เรียน โดยการจัดท าขอ้สอบในระดับห้องเรียนให้มคีวาม

หลากหลายรูปแบบ ตลอดจนมีการนิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนนิงานอยา่งต่อเนื่อง 

4.3.2 ควรร่วมกับสถานศกึษาศึกษาวิจัยหาสาเหตุท่ีท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการศกึษา

ของนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีลดลง และหาแนวทางแก้ไขหรือสร้างนวัตกรรมใหม่

เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการศกึษาอย่างตอ่เนื่อง 

4.3.3 ควรสร้างความตระหนักให้สถานศกึษาให้ความส าคัญกับระบบการดูแล

ชว่ยเหลอืนักเรียนเกี่ยวกับอัตราการออกกลางคัน โดยให้มีอัตราการออกกลางคันเป็น 0 

4.3.4 ควรสนับสนุนให้โรงเรียนสร้างเครอืขา่ยกับชุมชนและผู้ปกครองให้เข้ามามี

ส่วนร่วมในการแก้ปัญหาทางการเรียนของนักเรียนร่วมกัน 

4.3.5 สถานศกึษาควรมกีารพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา และการพัฒนารูปแบบ

วธีิการจัดการเรียนรู้ อย่างตอ่เนื่องทุกภาคเรียน ตลอดจนการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อ

เผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้  สื่อ/นวัตกรรม ผลงานวจิัยของครูผู้สอน 

4.3.6 ควรพัฒนาอาคารสถานท่ีของส านักงานเขตให้เพยีงพอต่อการปฏบัิตงิานของ

บุคลากร จัดหาเครื่องมือวัสดุอุปกรณท่ี์ทันสมัยและลดขั้นตอนการปฏบัิตงิานให้นอ้ยลงเพื่อ 

ประสิทธิภาพการปฏบัิตงิานและความพงึพอใจของผู้รับบริการ 



 

ส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต ๓๐ ๗๘ 

คณะผู้จัดท า 
 

ที่ปรึกษา 

1. นายอุดมชัย  ชัยจุฑาภัค ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต  30  

2. นายอานันท์   รองพล รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 30  

3. นายสิงห์ศักดิ์   แก้งค า รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 30  

4. นายชัยวัฒน์    ตั้งพงษ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 30  

5. นายสวาท    ฦาชา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 30  

6. นายเสรี   ปลอดโคกสูง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 30  
 

ผู้สนับสนุนข้อมูล 

ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 30 
 

คณะท างาน 

1. นายอานันท์   รองพล รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 30  

2. นางสุดาวรรณ์ ผลามิตร ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน  

3. นายเอกชัย   ออ้ทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  

4. นางสาวสมจิตร   ตั้งเพียร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

7. นางสาวปวริศา บุญสรอ้ย     เจ้าหน้าที่ธุรการ 
 

ออกแบบ/จัดท ารูปเล่ม 

๑. นายกฤตวิทย์ สิริพงศ์พศิุทธิ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

๒. นางสาววิจิตรา   ดาศรี  เจ้าหน้าที่ธุรการ  

๓. นายอภิณศักดิ์   อักษรดี  เจ้าหน้าที่ธุรการ  

๔. นายอนุชิต   ถนอมพัธุ์       อัตราจา้งชั่วคราว 

 



  

 
 

รายงานผลการด าเนินงาน 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

กลุ่มนโยบายและแผน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๐ 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 30 

ตั้งอยู่เลขที่ 275/13 ถนนองค์การบรหิารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สาย 1 
ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000 

โทรศัพท์ 0-4481-6976 โทรสาร 0-4481-6977 

Website : http://www.sesao30.go.th 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต ๓๐ 
 

มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด 

http://www.sesao30.go.th/
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