
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

รายงานผลการด าเนินงาน รายงานผลการด าเนินงาน 

 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐๖๐  
                 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๐ 
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กลุ่มนโยบายและแผน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

การจัดท าเอกสาร รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
ประมวลผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 25 60 ซึ่งเป็นขั้นตอนส าคัญ      
ที่บ่งบอกถึงการพัฒนางานทั้งผลส าเร็จตามกลยุทธ์ และเป้าหมายที่ก าหนด เพ่ือน าผล
การด าเนินงานไปพัฒนาองค์กร และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานภายนอกให้
ได้รับทราบการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ตลอด
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสาร 
“รายงานผลด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25 60  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30” จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารสถานศึกษาและ
ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันพัฒนาการศึกษาระดับมัธยมศึกษาของจังหวัดชัยภูมิต่อไป 

   ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 30 
      ตุลำคม 25 60 

 
 

 

ค ำน ำ ค ำน ำ 
 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                  หน้ำ 
ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา             
ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาการศึกษา        
ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560      

 ยุทธศำสตร์ที่ 1  
ยุทธศำสตร์ที่ 2 
ยุทธศำสตร์ที่ 3  
ยุทธศำสตร์ที่ 4  
ยุทธศำสตร์ที่ 5  
ยุทธศำสตร์ที่ 6  

ส่วนที่ 4 การอภิปรายผล ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ            
    
 

สำรบญั สำรบญั 



 

 รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓๐ 

 
 
 
ประวัติการจัดต้ังส านักงาน 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การ
ก าหนดเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ลงวันท่ี 17 สิงหาคม 2553 ล าดับที่ 30 ได้แก่จังหวัด
ชัยภูมิ กระทรวงศึกษาธิการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา พ.ศ.2553 ลงวันท่ี  13  กันยายน  พ.ศ.2553  ดังนี้  (1) กลุ่มอ านวยการ (2) กลุ่ม
บริหารงานบุคคล (3) กลุ่มนโยบายและแผน (4) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (5) กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  (6) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และ (7) หน่วย
ตรวจสอบภายใน ท่ีจัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายใน
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 ลงวันท่ี  28 ตุลาคม พ.ศ.
2553  
สถานที่ต้ัง 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  
ตั้งอยู่เลขท่ี 393/2 ถนนชัยภูมิ - บ้านเขว้า  ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัด
ชัยภูมิ 36000 โทรศัพท์ 0-4405-6766 โทรสาร 0-4405-6768  
Website:http://www.sesao30.go.th 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 

 

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


 

 รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓๐ 

ภาพแสดงสถานที่ต้ัง สพม.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

สพม.30 

 



 

 รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓๐ 

๕ 

อ านาจหน้าท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 
กฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

พ.ศ.2546 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ.2553 ก าหนดอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ดังนี้ 

1) จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษาให้สอดคล้อง
กับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและความต้องการ
ของท้องถิ่น 

2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขต
พื้นที่การศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับ 
ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
4) ก ากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ

จัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบัน
อื่นที่จัดการศึกษารูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

9) ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

10) ประสาน ส่งเสริม การด าเนินการของคณะอนุกรรมการ และคณะท างานด้านการศึกษา 
11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐ เอกชนและ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะส านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
12) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าท่ีของ

หน่วยงานใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย 
 

นายอานันท์ รองพล 
รอง ผอ.สพม.30 

 



 

 รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะผู้บริหาร ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 

นายอุดมชัย   ชัยจุฑาภัค 
ผอ.ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 

นายสิงห์ศักด์ิ   แก้งค า 
รอง ผอ.สพม. 30 

นายสวาท ฦๅชา 
รอง ผอ.สพม. 30 

 

นายเสรี   ปลอดโคกสูง 
รอง ผอ.สพม. 30 

นายอานันท์   รองพล 
รอง ผอ.สพม. 30 

นายชัยวัฒน์   ต้ังพงษ์ 
รอง ผอ.สพม. 30 

 



 

 รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓๐ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

คณะผู้อ านวยการกลุ่ม 

นายสานิตย์ บุญญานุสนธิ ์
ผอ.กลุ่มอ านวยการ 

นางจงรักษ์  ภัสสรประสิทธิ ์
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 

น.ส.ธนวรรณ เชื้อจ ารูญ 
ผอ.กลุ่มบริหาร 

งานการเงินและสินทรัพย ์

นางสุดาวรรณ์  ผลามิตร 
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 

นางกาญจน์สุดา  จีรภัทร์อติชัย 
ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและ

ประเมินผลการจัดการศึกษา 

ผอ.กลุ่มสงเสริม 
การจัดการศึกษา 



 

 รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓๐ 

ข้าราชการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 
 

ผู้บริหาร/กลุ่มงาน 

เพศ วุฒิการศึกษา 

รวม 
ชาย หญิง รวม ต่ า

กว่า 
ป. 
ตรี 

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 3 5 - 1 4 - 5 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 7 1

0 
- 7 3 - 10 

กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์   

- 4 4 - 3 1 - 4 

กลุ่มนโยบายและแผน 3 3 6 - 3 3 - 6 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 3 5 - 3 4 - 7 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

2 6 8 - - 9 1 10 

หน่วยตรวจสอบภายใน - 1 1 - - 1 - 1 
รวม 18 32 50 - 21 26 3 50 

 
 



 

 รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 5
7

28

1 3

แผนภูมิแสดงจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีตัวตนจริง สพม.30

ผอ. สพม.30

รอง ผอ.สพม.30

ศึกษานิเทศก์

บุคลากรทางการศึกษา 38 
ค (2)
ลูกจ้างประจ า

ลูกจ้างช่ัวคราว



 

 รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓๐ 

 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
 

บุคลากร จ านวน (คน) 
ผู้บริหาร  
- ผู้อ านวยการโรงเรียน 37 
- รองผู้อ านวยการโรงเรียน 60 
ข้าราชการคร ู  1,787 
พนักงานราชการ 174 
ลูกจ้างประจ า 68 
ครูอัตราจ้าง 44 
รวม 2,170 

                          ที่มา : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.30 ณ วันที่ 8 กันยายน 2560 

 
 
 
 
 

37
60

1787

174
68 44

แผนภูมิแสดงจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทาการศกึษาในสถานศึกษา

 ผู้อ านวยการโรงเรียน

รองผู้อ านวยการโรงเรยีน

ข้าราชการครู 

พนักงานราชการ

ลูกจ้างประจ า

ครูอัตราจ้าง
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สถานศึกษาในสังกัด 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 มีอ านาจ หน้าท่ีในการบริหารจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษา โดยมีสถานศึกษาในสังกัดจ านวน  37 แห่ง ดังนี้   
 1. โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล   2. โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 
 3. โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา  4. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 
 5 .โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา   6. โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 
 7. โรงเรียนชีลองวิทยา   8. โรงเรียนภูพระวิทยาคม 
 9. โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน    10. โรงเรียนคอนสวรรค์ 
 11. โรงเรียนสามหมอวิทยา    12. โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา 
 13. โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย    14. โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 
 15. โรงเรียนนางแดดวังชมพูวิทยาฯ  16. โรงเรียนคูเมืองวิทยา 
 17. โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม  18. โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 
 19. โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา   20. โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 

21. โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 22. โรงเรียนภูเขียว 
23. โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น 24. โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม  
25. โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 26. โรงเรียนโนนคูณวิทยาคารรัชมังคลาภิเษก  
27. โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา    28. โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 
29. โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 30. โรงเรียนละหานเจริญวิทยา  
31. โรงเรียนบางอ าพันธ์วิทยาคม 32. โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ 
33. โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม    34. โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 
35. โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 36. โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร  
37. โรงเรียนห้วยแย้วิทยา 
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ข้อมูลนักเรียนและห้องเรียน  
 
 

                ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.30 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 
 

 
 

 

5,963

6,113

5,821
4,849

4,764
4,957

จ ำนวนนักเรียน

   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1

   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2

   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3

   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4

   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5

   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน(คน)/จ านวนห้องเรียน(ห้อง) 

นักเรียนชาย นักเรียนหญิง นักเรียนรวม ห้องเรียน 
   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 2,839 3,124 5,963 168 
   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 2,921 3,192 6,113 164 
   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 2,727 3,094 5,821 163 
รวมระดับ ม.ต้น 8,487 9,410 17,897 495 
   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 1,876 2,973 4,849 147 
   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 1,779 2,985 4,764 146 
   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 1,830 3,127 4,957 149 
รวมระดับ ม.ปลาย 5,485 9,085 14,570 442 

รวมท้ัง 2 ระดับ 13,972 18,495 32,467 937 
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กระแสพระราชด ารัสเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา  
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 

 

“ให้ครูรักเด็กและเด็กรักคร”ู 
“ให้ครูสอนเด็กให้มีน้้าใจต่อเพื่อน ไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับตัวเอง 

“ให้เด็กที่เรียนเก่งกว่า ช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่า” 
“ให้ครูจัดกิจกรรมให้เด็กท้าร่วมกัน เพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามัคค”ี 

 

วิสัยทัศน์ 
 การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลบนพื้นฐานความ
เป็นไทย 

พันธกิจ 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและมี
คุณภาพ 
 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และ
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพ
การศึกษา และบูรณาการการจัดการศึกษา 

เป้าประสงค์ 
๑. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกคน มีพัฒนาการ

เหมาะสม ตามวัย และมีคุณภาพ  

ส่วนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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๒. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และ 
เสมอภาค  

๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการท้างาน ที่
มุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ  

๔. ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส้านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา             
มี ประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล  

๕. ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เน้นการท้างานแบบบูรณาการ มีเครือข่าย  

การบริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา และกระจายอ้านาจ  

และ ความรับผิดชอบสู่ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา 
๖. พื้น ที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา           

ที่เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ในการด าเนินงาน  

จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึง
ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร ์ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จ านวน 4 กลยุทธ์ ดังต่อไปนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2 การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เป้าประสงค์ที่ 1 นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุก

คน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยและมีคุณภาพ 
กลยุทธ ์
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 

1.1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
   1.1.1 ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคม และสติปัญญา เตรียมความพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับประถมศึกษา 
   1.1.2 ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 
12 ประการ รวมทั้งมีจิตส้านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและห่างไกลยา
เสพติด 
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   1.1.3 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ และการ
ประกอบอาชีพ อย่างเข้มแข็ง ต่อเนื่องเป็นรูปธรรม ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาข้ึนไป  
   1.1.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย 
   1.1. 5 ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ และภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา  

1.2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
   1.2.1 ปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และน้าหลักสูตรไปสู่
การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ โดยลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับหลักสูตร 
ตามความจ้าเป็นและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่นและสังคม 
   1.2.2 ส่งเสริม สนับสนุนการใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม 
และสิ่งอ้านวยความสะดวกที่หลากหลาย มีศูนย์รวมสื่อให้ครูสามารถยืมสื่อไปใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ได้ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
   1.2.3 ปรับปรุงวิธีการวัดและประเมินผล ให้สามารถพัฒนาและประเมินผล
ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 
   1.2.4 ส่งเสริมสนับสนุนการน้าผลการประเมินในระดับสถานศึกษาระดับชาติ 
(NT,O-Net) และระดับนานาชาติ (PISA) มาใช้พัฒนาการเรียนรู้ให้เกิดคุณภาพแก่ผู้เรียน 
   1.2.5 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปวิชากับสามัญ 

2. สร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
2.1 สร้างความเข้าใจและความตระหนักในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้แก่

ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
2.2 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุก

ภาคส่วนในการก้ากับดูแล และมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
2.3 ประสานสถาบันท่ีรับผู้เรียนเข้าศึกษาต่อให้มีการคัดเลือกอย่างหลากหลาย 

สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เป้าประสงค์ที่ 2  ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่าง

ทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค 
เป้าประสงค์ที่ 6 พ้ืนท่ีพิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการ

จัดการศึกษา  มีความเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ 
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กลยุทธ์ 
  1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

1.1 สนับสนุนให้สถานศึกษามีคุณภาพ มีรูปแบบการเรียนการสอนสอดคล้องกับ
บริบทของพื้นที่ มุ่งสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทยให้ครอบคลุมทุกต้าบล 

1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย จัดการศึกษาวิชาชีพ โดยสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ หรือหน่วยงานอื่น 

1.3 ส่งเสริมการจัดการศึกษาในรูปแบบท่ีหลากหลาย และมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
ให้เหมาะสมกับความต้องการจ้าเป็นของผู้เรียนแต่ละบุคคล โดยมีความเช่ือมโยงระหว่างรูปแบบ
ต่างๆ ท้ังในรูปแบบปกติ รูปแบบเพื่อความเป็นเลิศรูปแบบเพื่อผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ และ
รูปแบบการศึกษาทางเลือก 

1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาส้าหรับโรงเรียนในพื้นที่ 
   2. ลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา 

2.1 สร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียน และระบบคุ้มครองนักเรียน รวมถึงสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เชื่อมโยงสัมพันธ์
กับเครือข่ายสหวิชาชีพทุกระดับ 

2.2 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมส้าหรับเด็กด้อย
โอกาส ที่ไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร์ เช่น เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยท่ีไม่มีเลข
ประจ้าตัวประชาชน เป็นต้น 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เป้าประสงค์ที่ 3  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะที่เหมาะสม และมีวัฒนธรรม

การท้างานท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ 
เป้าประสงค์ที่ 6 พ้ืนท่ีพิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการ

จัดการศึกษามีความเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ 
กลยุทธ์ 
1. ลดภาระงานอ่ืน ที่นอกเหนือจากงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ของครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 
1.1 ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมโครงการ

ในช่วงเปิดภาคเรียน 
1.2 ส่งเสริมการบริหารจัดการในลักษณะกลุ่มโรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนที่มี

จ้านวนครูไม่เพียงพอ 
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1.3 ก้าหนดนโยบาย ให้ผู้บริหารสถานศึกษาสอนอย่างน้อย 1 รายวิชาในโรงเรียน
ของตน และประสานบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีมีคุณวุฒิเหมาะสมช่วยสอนใน
โนงเรียนท่ีครูไม่เพียงพอ 

1.4 ประสานและส่งเสริมการท้างานของจิตอาสา หรือความสนับสนุนจากองค์กร
ต่างๆ 

2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยเฉพาะ
ด้านการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และทักษะในการสื่อสารของครูให้มีสมรรถนะด้าน
การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.1 เผยแพร่องค์ความรู้ และแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม วิธีการจัดการเรียนรู้ 
การสอนคิดแบบต่างๆ ตลอดจนการวัดและประเมินผล ให้สามารถน้ามาพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
ตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 

2.2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษา
ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ในรูปแบบท่ีหลากหลาย โดยการประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนา 

2.3 ส่งเสริมระบบการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ทั้งในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วนอ่ืน ๆ ตามความพร้อม
ของโรงเรียน 

2.4 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและ
ทุกภาคส่วนให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

2.5 ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 
2.6 ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะในการคุ้มครองดูแล

ช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ หรือต้องการการคุ้มครองพิเศษ 
3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความสามารถทุกด้านอย่างมี

ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล  
4. เสริมสร้างระบบแรงจูงใจ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก้าลังใจใน

การท้างานเกิดผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ 
4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเป็นมืออาชีพ 
4.2 ส่งเสริมความก้าวหน้าของครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น 

5. ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู 
การเป็นครูมืออาชีพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
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6.ส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กร องค์คณะบุคคลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง
วางแผน สรรหาย้าย โอนครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการและจ้าเป็น
ของโรงเรียน และชุมชน 

6.1 สร้างความตระหนักกับองค์กร องค์คณะบุคคลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการ
สรรหา ย้าย โอน บุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นท่ี และมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

6.2 ประสานสถาบันอุดมศึกษาผลิตครูที่มีวิชาเอกตรงกับความต้องการสามารถ
จัดการเรียนรู้เพื่อผู้เรียนที่มีความแตกต่างหลากหลายได้ และสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์ที่ 4 ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพและเป็น

กลไกขับเคลื่อนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
เป้าประสงค์ที่ 5 ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เน้นการท้างานแบบ

บูรณาการ การบริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา และกระจายอ้านาจและ
ความรับผิดชอบสู่ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา 

เป้าประสงค์ที่ 6 พ้ืนท่ีพิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการ
จัดการศึกษามีความเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ 

กลยุทธ์ 
1. กระจายอ้านาจและความรับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษา 

1.1 ส่งเสริมสนับสนุนส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาให้มี
ความสามารถและมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการด้วยตนเอง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.2 บูรณาการการท้างานพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานต่างๆใน
ส่วนกลาง เพื่อส่งเสริมให้ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาพัฒนาคุณภาพตามบริบท
ได้เพิ่มขึ้น 

1.3 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
1.4 พัฒนาระบบสื่อสารและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
1.5 พัฒนาระบบงบประมาณและทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
1.6 พัฒนาระบบ ก้ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อการบริหาร

จัดการที่มีประสิทธิภาพ 
1.7 แก้ไขปัญหาการบริหารจัดการที่ไม่เหมาะสม ให้ถูกต้อง โดยยึดหลักธรรมาภิ

บาล 
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2. ส่งเสริมเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
2.1 สร้างเครือข่ายในรูปแบบ cluster ของส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาในการ

บริหารจัดการศึกษาร่วมกัน 
2.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา 

2.2.1 ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทราบถึงความต้องการได้รับการ
ช่วยเหลือของสถานศึกษาในการจัดการศึกษา  

2.2.2 ประสานหน่วยงานทุกภาคส่วน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เข้ามาร่วมพัฒนา
และช่วยเหลือสถานศึกษา 

3. ส่งเสริมการน้าผลการวิจัยไปใช้ เพื่อพัฒนานโยบายและเป็นฐานในการพัฒนาการจัด
การศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

4. ส่งเสริมส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา และองค์คณะบุคคลให้มีความ
รับผิดชอบต่อผลการด้าเนินงาน 

4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสถานศึกษา และองค์คณะ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง ท่ีมีผลงานเชิงประจักษ ์

4.2 สร้างแรงจูงใจให้ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา และองค์คณะ
บุคคลให้มีผลงานเชิงประจักษ ์

4.3 รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ท่ีเกี่ยวข้องกับองค์กร องค์คณะบุคคลใน
การปรับปรุง แก้ไขและติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง 

5. ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาในพื้นที่พิเศษ และระดับต้าบล 
5.1 พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในพ้ืนท่ีพิเศษให้เหมาะสมตามบริบทของพื้นที ่
5.2 วางแผนพัฒนาการศึกษาระดับต้าบล 

ผลผลิต 
ผลผลิตของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

 1)  ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา  
 2)  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ  
 3)  ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย  
 4)  เด็กพิการได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ  
 5)  เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 6)  ผู้ที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ  
 โดยมีหน่วยงานก้ากับ ประสาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา คือ ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา จ้านวน 183 เขต ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา จ้านวน 42 เขต และ
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ส้านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ซึ่งมีสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป็นหน่วยปฏิบัติการในการจัด
การศึกษา เพื่อให้ภารกิจดังกล่าวสามารถตอบสนองสภาพปัญหาและรองรับการขับเคลื่อนนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการและนโยบายรัฐบาล 
จุดเน้นการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก้าหนด 6 จุดเน้นการด้าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่สอดคล้องกับ 6 ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี ้

จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ้
1. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้มีการปรับปรุงตามความเหมาะสม ดังต่อไปนี ้

1.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
1.2 โครงสร้างเวลาเรียนมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
1.3 สถานศึกษาทุกแห่งมีการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในแต่ละช่วงช้ัน 
1.4 สถานศึกษาใช้ STEM Education BBL DLTV  

2. นักเรียนมีสมรรถนะส้าคัญ สู่มาตรฐานสากล ดังต่อไปนี ้
2.1 ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ และ

สติปัญญาที่สมดุล เหมาะสมกับสังคมวัย และเรียนรู้อย่างมีความสุข   
2.2 ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 อ่านออก เขียนได ้
2.3 ผู้เรียนตั้งแต่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ขึ้นไป อ่านคล่องเขียนคล่อง 
2.4 ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 มีความสามารถด้านภาษา ด้านค้านวณ และด้าน

เหตุผล ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ก้าหนดเพิ่มขึ้น  
2.5 ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระหลักเพิ่มขึ้น 
2.6 ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาได้รับการส่งเสริมให้มีแรงจูงใจสู่อาชีพด้วยการแนะแนว 

และได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะที่เหมาะสมเพื่อการมีงานท้าในอนาคต 
2.7 ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะชีวิต และ

ทักษะการใช้เทคโนโลยี ท่ีเหมาะสมตามช่วงวัย 
2.8 ผู้เรียนได้รับการวัดและประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมตามศักยภาพเป็น

รายบุคคล  
3.นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รวมทั้งมีจิตส้านึก

ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด 
3.1 ผู้เรียนระดับประถมศึกษา ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ดี และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได ้
3.2 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีทักษะการแก้ปัญหา และอยู่อย่างพอเพียง 
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3.3 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการท้างาน และ
สามารถปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย 

4. ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาเต็มศักยภาพเป็น
รายบุคคล ได้แก ่

4.1 ผู้พิการ  
4.2 ผู้ด้อยโอกาสและผู้เรียนในพื้นที่พิเศษ 
4.3 ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
4.4 ผู้เรียนภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการและศูนย์การเรียน 
4.5 ผู้เรียนที่ต้องการความคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ 
 

จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1. ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ ตรงตามความต้องการของ

บุคคล และสถานศึกษา 
1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาวิธีจัดการเรียนรู้ที่ใช้ทักษะ

กระบวนการคิด รวมทั้งการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้
1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารที่ทันสมัย  
1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร จากส้านักงานเขต

พื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ทั้งในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วนอ่ืน ๆ 
ตามความพร้อมของโรงเรียน 

1.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง และทุกภาคส่วนให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู ้

1.5 ครูจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 
1.6 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมืออาชีพ

และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ  
2. ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก้าลังใจในการท้างาน และมีผลการปฏิบัติงานเชิง

ประจักษ ์
4. องค์องค์คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียวางแผนสรรหา ย้าย โอน ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชน 
 

จุดเน้นด้านพัฒนาก้าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
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1. สถานศึกษาสร้างค่านิยมเชิงบวกในการเรียนสายอาชีพ เพื่อลดสัดส่วนการเรียนสายสามัญ 
2. หน่วยงานทุกระดบมีการวิจัยที่สามารถน้ามาใช้ประโยชน์ได ้

 

จุดเน้นด้านการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
1. ระบบการประเมินสถานศึกษาและผู้เรียนมีการพัฒนาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและ

ผู้เรียน 
2. ระบบทดสอบเพื่อประเมินผ่าน หรือซ้าช้ัน มีการพัฒนาให้เหมาะสมในการจบการศึกษา

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
3. ผู้ประเมินคุณภาพสถานศึกษามีการพัฒนาตามมาตรฐานผู้ประเมิน 
 

จุดเน้นด้าน ICT เพื่อการศึกษา 
1. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบ ICT เพื่อการศึกษาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน 
2. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นฐานเดียวกันในเรื่องข้อมูล

นักเรียนข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลสถานศึกษาและข้อมูลข้าราชการและบุคลากร
อื่น ในการใช้ข้อมูลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. หน่วยงานทุกระดับพัฒนา DLTV DLIT ให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน 
4. ผู้เรียนมีคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนรู ้

 

จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ 
1. หน่วยงานทุกระดับบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอ้านาจ การสร้างเครือข่าย และ

รับผิดชอบต่อผลการด้าเนินงาน 
1.1 สถานศึกษาท่ีไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอกตามที่ก้าหนดได้รับการแก้ไข 

ช่วยเหลือนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
1.2 สถานศึกษาขนาดเล็กได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพการจัดการศึกษา 
1.3 สถานศึกษาท่ีมีความพร้อมรับการกระจายอ้านาจ มีรูปแบบการบริหารจัดการได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.4 สถานศึกษาบริหารจัดการร่วมกันโดยใช้การวางแผนพัฒนาการศึกษาระดับต้าบล 

(Educational Maps)  
1.5 ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาบริหารร่วมกันในรูปแบบ cluster อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.6 ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ โดยใช้มาตรฐาน

ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
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1.7 หน่วยงานทุกระดับพัฒนาคุณภาพการศึกษา สร้างระบบสวัสดิการ สวัสดิภาพ และ
ความปลอดภัยให้เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่พิเศษ 

1.8 หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบ ก้ากับ ติดตาม และประเมินผล เพื่อการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 

1.9 หน่วยงานทุกระดับปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณ และเกณฑ์การจัดสรรงบ
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ให้มีความเหมาะสมและเพียงพอ 

1.10 หน่วยงานทุกระดับ ยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงาน องค์คณะบุคคลและบุคลากรที่
มีผลงานเชิงประจักษ ์

1.11 หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและพัฒนาการจัด
การศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

1.12 หน่วยงานทุกระดับ มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 

2. หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
2.1 หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมใน

การจัดการศึกษา 
2.2 หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมการระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษา 
2.3 หน่วยงานทุกระดับ รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน และผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียเพื่อปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษา 
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วิสัยทัศน์(Vision) 
 “ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล 
มั่นคง แข่งขัน บนพื้นฐานความเป็นไทย ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  
พันธกิจ(Mission) 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมี
คุณภาพ 
 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และ
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อ
คุณภาพการศึกษา และบูรณาการการจัดการศึกษา 
ค่านิยมองค์กร(Corporate Culture) 
  “รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส คือหัวใจของการท้างาน” 

เป้าหมายการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพ 
เป้าหมายท่ี 1“สถานศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 5 กลุ่มสาระการ

เรียนรู้หลักเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ภายในปี 2560” 
เป้าหมายท่ี 2“ สถานศึกษาทุกแห่งผ่านการรับรอง  มาตรฐานการประเมินคุณภาพ

ภายนอกและมีผลการประเมินระดับดี/ดีมาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100” 
เป้าหมายท่ี 3“ สถานศึกษาทุกแห่งจัดท้าและใช้หลักสูตรที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพ

ของผู้เรียน มีการใช้แหล่งเรียนรู้ สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากชุมชน สถาบันการศึกษา แหล่ง
วิทยากร สถานประกอบการ และ ภูมิปัญญาในท้องถิ่น เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยง
กับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และจังหวัด” 

เป้าหมายท่ี 4“สถานศึกษาทุกแห่งมีการพัฒนาครู และมีผลการประเมินมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานท่ี 10 ในระดับดี/ดีมาก” 

เป้าหมายท่ี 5“ สถานศึกษาจัดระบบดูแลนักเรียนท่ีเสริมสร้างพัฒนาการของผู้เรียนเต็ม
ตามศักยภาพ สอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และสมรรถนะส้าคัญของผู้เรียนตามที่ก้าหนด

ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 
 



 

 รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓๐ 

ไว้ในหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551” 

เป้าหมายท่ี 6“ สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานคุณภาพเป็นท่ียอมรับของ
สังคมมากยิ่งขึ้น” 

เป้าหมายท่ี 7“ สถานศึกษามีความพร้อมด้านอาคารสถานท่ี ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ สื่อ
เทคโนโลยี สอดคล้องกับแผนการจัดช้ันเรียน” 

เป้าหมายท่ี 8“ สถานศึกษามีครูเพียงพอ อัตราส่วนครู : นักเรียน เป็นไปตามเกณฑ์       
มีครูครบทุกกลุ่มสาระและเพียงพอต่อแผนการจัดชั้นเรียน ซึ่งก้าหนดให้นักเรียนมีไม่เกิน 40 คน” 

เป้าหมายท่ี 9“ สถานศึกษามีอัตราส่วนนักเรียน : คอมพิวเตอร์ ต่้ากว่า 20: 1 และ
สามารถใช้คอมพิวเตอร์สารสนเทศทางการศึกษาเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและ
การจัดการเรียนรู้” 
ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 1. ขยายโอกาสและเสริมสร้าง และเท่าเทียมในการเรียนต่อมัธยมศึกษา 
 2. พัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่มาตรฐาน ผู้บริหารและครูมัธยมศึกษาให้เข้าสู่มาตรฐาน 
และยกระดับสู่มาตรฐานสากล 
 3. ยกระดับและพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ผู้บริหารและครูมัธยมศึกษาให้เข้าสู่
มาตรฐาน และยกระดับสู่มาตรฐานสากล 
 4. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาให้สถานศึกษาเพื่อรองรับการกระจาย
อ้านาจ 
 5. ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ด้วย Best Practice 
สพม.30 STAR”R MODEL ประกอบด้วย Survey การส้ารวจ Teach การสอน Assess การสอบ 
Renew สอนเสริม และ Research การวิจัย 
กลยุทธ์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 

จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์กลยุทธ์ และจุดเน้นของส้านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงก้าหนดกลยุทธ์ เป้าประสงค์ จุดเน้นของส้านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่สอดคล้องกับ จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ 
กระทรวงศึกษาธิการ ดังต่อไปนี้ 
 

จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
1. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้มีการปรับปรุงตามความเหมาะสม ดังต่อไปนี้  

1.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน  
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1.2 โครงสร้างเวลาเรียนมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน  
1.3 สถานศึกษาทุกแห่งมีการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในแต่ละช่วงช้ัน  
1.4 สถานศึกษาใช้ STEM Education BBL DLTV  

2. ผู้เรียนมีสมรรถนะที่ส้าคัญสู่มาตรฐานสากล ดังต่อไปนี้  
2.1 ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและ

สติปัญญาที่สมดุล เหมาะสมกับสังคม วัย และเรียนรู้อย่างมีความสุข  
2.2 ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 อ่านออก เขียนได้  
2.3 ผู้เรียนตั้งแต่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ขึ้นไป อ่านคล่องเขียนคล่อง  
2.4 ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 มีความสามารถด้านภาษา ด้านค้านวณ และด้าน

เหตุผล ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ก้าหนดเพิ่มขึ้น  
2.5 ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระหลักเพิ่มขึ้น  
2.6 ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาได้รับการส่งเสริมให้มีแรงจูงใจสู่อาชีพ ด้วยการแนะแนว 

และ ได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะที่เหมาะสมเพื่อการมีงานท้าในอนาคต  
2.7 ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะชีวิต และ

ทักษะการใช้เทคโนโลยี ท่ีเหมาะสมตามช่วงวัย  
2.8 ผู้เรียนได้รับการวัดและประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมตามศักยภาพเป็น

รายบุคคล  
3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รวมทั้งมีจิตส้านึก

ในการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด  
3.1 ผู้เรียนระดับประถมศึกษา ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ดี และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้  
3.2 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีทักษะการแก้ปัญหา และอยู่อย่างพอเพียง  
3.3 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการท้างาน 

สามารถ ปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรม บนพ้ืนฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย 
4. ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

เป็นรายบุคคล ได้แก่  
4.1 ผู้พิการ  
4.2 ผู้ด้อยโอกาสและผู้เรียนในพื้นที่พิเศษ  
4.3 ผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ  
4.4 ผู้เรียนภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ และศูนย์การเรียน  
4.5 ผู้เรียนท่ีต้องการความคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ  
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จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา  
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ตรงตามความต้องการของบุคคล 

และสถานศึกษา  
1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาวิธีจัดการเรียนรู้ที่ใช้ทักษะ

กระบวนการคิด รวมทั้งการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

การสื่อสารที่ทันสมัย  
1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร จากส้านักงานเขต

พื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ทั้งในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วนอ่ืน ๆ 
ตาม ความพร้อมของโรงเรียน  

1.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง และทุกภาคส่วนให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้  

1.5 ครูจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน  
1.6 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมืออาชีพ 

และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ  
2. ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล  
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก้าลังใจในการท้างาน และมีผลการปฏิบัติงานเชิง

ประจักษ์  
4. องค์กร องค์คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียวางแผนสรรหา ย้าย โอน ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชน  
 

จุดเน้นด้านพัฒนาก าลังคนและงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  
1. สถานศึกษาสร้างค่านิยมเชิงบวกในการเรียนสายอาชีพ เพื่อลดสัดส่วนการเรียนสายสามัญ 
2. หน่วยงานทุกระดับมีการวิจัยที่สามารถน้าไปใช้ประโยชน์ได้ 

 

จุดเน้นด้านการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
1. ระบบการประเมินสถานศึกษาและผู้เรียนมีการพัฒนาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและ

ผู้เรียน 
2. ระบบทดสอบเพื่อประเมินผ่าน หรือซ้้าช้ัน มีการพัฒนาให้เหมาะสมในการจบการศึกษา

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
3. ผู้ประเมินคุณภาพสถานศึกษามีการพัฒนาตามมาตรฐานผู้ประเมิน 
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จุดเน้นด้าน ICT เพ่ือการศึกษา  
1. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบ ICT เพื่อการศึกษาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน 
2. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นฐานเดียวกันในเรื่องข้อมูล

นักเรียน  ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา  ข้อมูลสถานศึกษาและข้อมูลข้าราชการและ
บุคลากรอื่น  ในการใช้ข้อมูลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. หน่วยงานทุกระดับพัฒนา DLTV  DLIT ให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน 
4. ผู้เรียนมีคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนรู้ 

 

จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ  
1. หน่วยงานทุกระดับบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอ้านาจ การสร้างเครือข่าย และ 

รับผิดชอบต่อผลการด้าเนินงาน 
1.1 สถานศึกษาที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอกตามที่ก้าหนดได้รับการแก้ไข 

ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล  
1.2 สถานศึกษาขนาดเล็กได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพการจัดการศึกษา  
1.3 สถานศึกษาท่ีมีความพร้อมรับการกระจายอ้านาจ มีรูปแบบการบริหารจัดการได้

อย่างมี ประสิทธิภาพ 
1.4 สถานศึกษาบริหารจัดการร่วมกันโดยใช้การวางแผนพัฒนาการศึกษาระดับต้าบล 

(Educational Maps)  
1.5 ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาบริหารร่วมกันในรูปแบบ cluster อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.6 ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ โดยใช้มาตรฐาน

ส้านักงาน เขตพื้นท่ีการศึกษา  
1.7 หน่วยงานทุกระดับพัฒนาคุณภาพการศึกษา สร้างระบบสวัสดิการ สวัสดิภาพ และ

ความ ปลอดภัยให้เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่พิเศษ  
1.8 หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบ ก้ากับ ติดตาม และประเมินผล เพื่อการบริหาร

จัดการที่มีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง  
1.9 หน่วยงานทุกระดับปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณ และเกณฑ์การจัดสรรงบ

เงิน อุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ให้มีความเหมาะสมและเพียงพอ  
1.10 หน่วยงานทุกระดับ ยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงาน องค์คณะบุคคลและบุคลากรที่

มีผลงานเชิงประจักษ์  
1.11 หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและพัฒนาการจัด

การศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  
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1.12 หน่วยงานทุกระดับ มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
2. หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  

2.1 หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา  

2.2 หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมการระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษา  
2.3 หน่วยงานทุกระดับ รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน และผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียเพื่อปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษา 
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************************* 

 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามนโยบาย
รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและ
สอดคล้องกับสภาพความต้องการจ าเป็นในการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาของจังหวัดชัยภูมิ 
รวมทั้งตามบทบาท ภารกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อด าเนินงานประจ าปีประมาณ 2560  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
 

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาและนอก
สถานศึกษา 

2. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 

3. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่สถานศึกษาในการน าไปพัฒนาและสร้างระบบการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข ปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษา 
สรุปผลการด าเนินงาน 

 เชิงปริมาณ 

- มีผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่รับผิดชอบงานด้านยาเสพติด เข้าประชุมตาม
โครงการ จ านวน 37 โรงเรียน 74 คน 
 เชิงคุณภาพ 

- จากการด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
พบว่าผู้บริหารสถานศึกษาและครูรับผิดชอบงานด้านยาเสพติด มีความพึงพอใจระดับมากต่อการ
บรรยายของวิทยากรที่มีความเช่ียวชาญ มีความเข้าใจในการด าเนินงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยา
เสพติดและอบายมุข สามารถให้ความชัดเจนในแนวทางการด าเนินงาน 
 
 

ส่วนที่ 3 
ผลการด าเนินงาน 
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ชื่อโครงการ/ กิจกรรม  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (ลูกเสือต้าน
ภัยยาเสพติด) 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้ลูกเสือท่ีเข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจถึงอันตราย และความสี่ยงต่อยา
เสพติด 

 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะชีวิตของลูกเสือในการป้องกันตนเองให้ห่างไกล
จากยาเสพติด 

ผลการด าเนินงาน 

 ทุกสหวิทยาเขตจัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดตามจ านวนท่ีก าหนดไว้  

สรุปผลการด าเนินเนินงาน 

 เชิงปริมาณ 

- ลูกเสือจ านวน 300 คน จากทุก 37 โรงเรียนในสังกัด สพม.30 

เชิงคุณภาพ 

 - ลูกเสือท่ีผ่านการฝึกอบรม มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ในการต้านภัยยาเสพติด 
รู้จักการป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข 
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ชื่อโครงการ/ กิจกรรม โครงการค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กไทย “ปัญหาหยุดยั้ง ด้วยพลังเด็ก
และเยาวชน” 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมทักษะชีวิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันปัญหาสังคมให้ผู้เรียนของ 
สถานศึกษาในสังกัด 

2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตที่มีคุณภาพสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได ้
ผลการด าเนินงาน    
 1. ผู้เข้ารับการอบรมได้สร้างภูมิคุ้มกันปัญหาทางสังคมสามารถน าไปขยายผลใน
สถานศึกษาได ้
 2. ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะชีวิตที่มีคุณภาพสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 
สรุปผลการด าเนินงาน   

ตัวแทนสภานักเรียน  ของโรงเรียนในสังกัดโรงเรียนละ 2 คน  จ านวน   37  โรงเรียน  
จ านวน  74  คน  ครู จ านวน   6  คน รวมจ านวน  80  คน 

ภาพประกอบกิจกรรม 
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ชื่อโครงการ/ กิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการประเมินคุณภาพผู้เรียน 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพัฒนาคลังเครื่องมือมาตรฐานเพื่อการบริการโรงเรียนในสังกัด 
 2. เพื่อพัฒนาระบบประเมินคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 พุทธศักราช 2551 
 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนด้านการสร้างเครื่องมือในการวัดและประเมินคุณภาพ
ผู้เรียน 
ผลการด าเนินงาน 

1. ด าเนินการขออนุมัติจัดซื้อวัสดุประกอบการจัดท าเอกสารการสร้างเครื่องมือวัดและ
ประเมินผู้เรียนส าหรับพัฒนาครูผู้สอน 

2. ด าเนินการขออนุมัติจัดจ้างท าเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ ส าหรับผู้เรียน  
สรุปผลการด าเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 

ครูผู้สอนโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด  จ านวน 15  โรงเรียน ได้รับเอกสารเครื่องมือ
วัดและประเมินผล ส าหรับผู้เรียน และเอกสารการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผู้เรียนส าหรับ
พัฒนาครูผู้สอน 
 เชิงคุณภาพ 

1) ครูผู้สอน สามารถใช้เครื่องมือในการประเมินคุณภาพผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2) ครูผู้สอน สามารถสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดผล ส าหรับใช้ประเมินผู้เรียนได้
อย่างมีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐานตัวชี้วัด 
สรุปในภาพรวมของการด าเนินโครงการ  

ผลการด าเนินงานในภาพรวม พบว่า ครูผู้สอนโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา
เทคนิคการสร้างเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ และได้ตัวอย่างแบบทดสอบ/ข้อสอบ เพื่อน าไปใช้ในการ
วัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในระดับชั้นเรียน และเพื่อการน าผลการทดสอบไปใช้พัฒนาผู้เรียนเป็น
รายบุคคล โดยครูผู้สอนมี ความพึงพอใจในระดับมาก  

 
  



 

 รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓๐ 

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม  โครงการประชุมปฏิบัติการเพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่การประเมิน  
ระดับนานาชาติ ด้วยพลังของคลังข้อสอบ PISA 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
ระดับ ม.ต้นและกลุ่มการคิด ร่วมกันสร้างข้อสอบเทียบเคียง PISA ใช้เป็นคลังข้อสอบของ สพม.30 
และสถานศึกษาของตนเอง 
 2. เพื่อให้ครูผู้สอนน าข้อสอบเทียบเคียง PISA ที่สร้างขึ้นไปใช้กับผู้เรียนผ่านหน่วยงาน
และแผนการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ 
 3 . เพื่อให้ครูผู้สอนศึกษาผลที่เกิดขึ้น ผ่านการจัดท าวิจัยในช้ันเรียน 
ผลการด าเนินงาน 
 ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น 
และกลุ่มการคิด โรงเรียนละ 3 คน รวม 111 คน ได้แนวทางการสร้างข้อสอบตามแนวทาง PISA 
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ไปประยุกต์ใช้กับผู้เรียนในสถานศึกษาของตนเอง 
สรุปผลการด าเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 
 ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้นได้
ตัวอย่างข้อสอบตามแนว PISA ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ อย่างน้อย 3 สถานการณ์ แต่ละสถานการณ์จะมีข้อสอบที่เน้นการตั้งค าถาม สู่กระบวนการ
คิดวิเคราะห์ และคิดอย่างสร้างสรรค์ สถานการณ์ละ 5 ข้อ เป็นอย่างน้อย 
 เชิงคุณภาพ 
 ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่เกี่ยวข้องกับ  PISAได้แนวทาง
การสร้างข้อสอบที่เน้นกระบวนการคิดขั้นสูง ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน รองรับการ
เตรียมผู้เรียนเข้ารับการประเมิน PISA ในปี พ.ศ. 2561 
สรุปภาพรวมของการด าเนินงาน 
 โครงการนี้เป็นโครงการที่ช่วยเสริมศักยภาพครูผู้สอนด้านการสร้างข้อสอบที่เน้น
กระบวนการคิดขั้นสูงให้ผู้เรียน รองรับการเตรียมผู้เรียนเข้ารับการประเมิน PISA ในปี พ.ศ. 2561 
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ภาพประกอบกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓๐ 

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม  โครงการส่งเสริมเด็กดีให้มีที่เรียน   กิจกรรม  จัดท าคู่มือแนวทางการ
ประเมินคุณธรรมของผู้เรียนโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ าเพ็ญ
ประโยชน์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา(โครงการเด็กดีมีที่เรียน) 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อสร้างโอกาสให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เป็นคนดี ท ากิจกรรมเพื่อ
สังคมเป็นท่ีประจักษ์ได้ศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยในพ้ืนท่ี/ภูมิภาค 
ผลการด าเนินงาน    

1. โรงเรียนในสังกัด 37 โรง มีแนวทางการคัดเลือกนักเรียนนักเรียนตามโครงการ 
2. มีโรงเรียนเครือข่ายเพิ่มขึ้น  7  โรง ได้แก่ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา โรงเรียนคอนสาร

วิทยาคมโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก โรงเรียนเมืองพญา
แลวิทยา โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยา และโรงเรียนบ าเหน็จณรงค์วิทยา 

3. นักเรียนที่มีคุณสมบัติสมัครและผ่านการกลั่นกรองเข้ารับการคัดเลือกของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวน 48 คน 
สรุปผลการด าเนินงาน   
 เชิงปริมาณ  

มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 12 โรง นักเรียน  48  คน 
 เชิงคุณภาพ  

โรงเรียนมีการเตรียมความพร้อมนักเรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ท า
กิจกรรมเพื่อสังคมเป็นท่ีประจักษ์ ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย  
สรุปในภาพรวมของการด าเนินโครงการ     

จากผลการด าเนินงาน พบว่ามีเครือข่ายโรงเรียนเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น จ านวน 7 
โรงเรียน แยกเป็น โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  จ านวน  5 
โรงเรียน และสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จ านวน 2 โรง  มีความพึงพอใจในระดับ ปาน
กลาง 
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ชื่อโครงการ/ กิจกรรม โครงการผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET) 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในการจัดท าเครื่องมือวัดผล ตามมาตรฐานตัวช้ีวัดส าคัญ
ตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนด 
 2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการนิเทศภายในประสานการนิเทศภายนอก ในการ
ก ากับ ติดตาม  
การด าเนินกิจกรรมยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 
 3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักสูงข้ึน 
ผลการด าเนินงาน 

1. การสร้างความตระหนัก สื่อสาร และความเข้าใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
1.1 จัดประชุมช้ีแจงแนวทางการสอบ รูปแบบโครงสร้าง ลักษณะข้อสอบให้

ผู้เกี่ยวข้อง ทุกโรงเรียนในสังกัดทราบ 
2. การพัฒนาครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

2.1  จัดประชุม/อบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการ ร่วมกับสหวิทยาเขต โดย
ประยุกต์ใช้กระบวนการ PLC  

2.2 สร้างเครือข่ายและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพื่อพัฒนาระบบการวัดและ
ประเมินผลในระดับสถานศึกษา  

3. การวางระบบสนับสนุน ส่งเสริม และสร้างความเข้มแข็งในการด าเนินงาน 
มีการประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลในช้ันเรียนที่สอดคล้อง

สัมพันธ์ระหว่างมาตรฐาน/ตัวช้ีวัด การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการวัดและประเมินผลในช้ันเรียน
โดยบูรณาการร่วมกับโครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษา และโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการประเมินคุณภาพผู้เรียน   

4. การก ากับ/ติดตาม/ตรวจสอบและนิเทศ  
4.1 การนิเทศ ก ากับ ติดตามการเตรียมการก่อนการสอบ  O-NET โรงเรียนใน

สังกัด 
4.2 การนิเทศ ติดตามการจัดสอบในวันสอบและการน าผลการสอบไปใช้ในการ

พัฒนาผู้เรียนหลังการสอบ 
 
 
 



 

 รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓๐ 

สรุปผลการด าเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 

1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบทดสอบเพื่อประเมินผ่านหรือซ้ าช้ันในช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบการวัดผล ประเมินผลที่หลากหลาย
เหมาะสมกับผู้เรียน 

เชิงคุณภาพ 
1.นักเรียนได้รับการประเมินผลการเรียนรู้จากเครื่องมือที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
2 สถานศึกษามีระบบการวัดและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ มีเครื่องมือท่ีหลาย

หลายและเหมาะสมกับผู้เรียน  
สรุปในภาพรวมของการด าเนินโครงการ   

ในการด าเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  NT/O-NET ปีการศึกษา 2559 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 30ได้ด าเนินกิจกรรมโครงการโดยมี วัตถุประสงค์
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี3และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6ใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต  30โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิของหน่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัด โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน(SBM)มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 1) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ทุกโรงเรียนในสังกัด เข้ารับ
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ทุกคน 
 2) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ทุกโรงเรียนในสังกัด  ได้รับการทดสอบเพื่อเตรียมความ
พร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (Pre O-NET) ทุกคน 
 3)  ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาด้านการสร้างเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ สามารถใช้
เครื่องมือในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ของผู้เรียนได้ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
           นอกจากน้ี  โรงเรยีนในสงักัดยังจดักิจกรรมในการพัฒนายกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประกอบด้วยกิจกรรมจัดสอนเสริมในสถานศึกษากิจกรรมค่ายวิชาการ
และกิจกรรมวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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ชื่อโครงการ/ กิจกรรม โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานภาษาอังกฤษสู่สากล 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบความสามารถ
ภาษาอังกฤษของคนไทย 

2. เพื่อปรับทัศนคติและเปิดโลกทัศน์ในการเรียนภาษาอังกฤษของผู้เรียนให้กว้างขึ้นและ
สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของตนเองให้สูงข้ึน 

3. เพื่อให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบในรูปแบบ
ต่างๆ ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ผลการด าเนินงาน    

1. ด าเนินการตามขั้นตอนการด าเนินการที่ได้วางแผนไว้ 
 2. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษทุกคนท่ีเข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูผู้สอนด้วยกัน และมี
ความเข้าใจในกรอบความสามารถภาษาอังกฤษของคนไทยและสามารถจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. นักเรียนทุกคนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมได้รับการพัฒนา สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร และกล้าแสงออก และได้รับแนวทางในการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษให้สูงขึ้น 

4. โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบต่างๆ  ได้รับการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สรุปผลการด าเนินงาน 
 เชิงปริมาณ   

1. การจัดค่ายภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนเพื่อการสื่อสารและเตรียมความพร้อม
สอบ O-NET มีครูนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 1,000 คน 

2. การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ (ฟัง-พูด-อ่าน- เขียน) มีครูนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม จ านวน 300 คน 

3. การส่งเสริมการด าเนินงานพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ มีครู
เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน    50 คน 

เชิงคุณภาพ   
1. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษทุกคนท่ีเข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

นโยบายการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูผู้สอนด้วยกัน 
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และมีความเข้าใจในกรอบความสามารถภาษาอังกฤษของคนไทยและสามารถจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. นักเรียนทุกคนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมได้รับการพัฒนา สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร และกล้าแสงออก และได้รับแนวทางในการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษให้สูงขึ้น 

3. ผลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ได้ตัวแทนนักเรียนไปแข่งขันในระดับภาค
ครบทุกรายการ 

4. โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบต่าง  ๆ
ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สรุปในภาพรวมของการด าเนินการ 
 สามารถด าเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการและผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึง
พอใจในการเข้าร่วมการกิจกรรมในครั้งน้ี 

ภาพประกอบกิจกรรม 
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ชื่อโครงการ/ กิจกรรม  โครงการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ 
วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานเรื่องการท่องสูตรคูณ การคิดเลขในใจ และ
การคิดเลขเร็ว 

2. เพื่อพัฒนายกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ให้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อย
ละ 3  
ผลการด าเนินงาน 

1.  มีการประชาสัมพันธ์นโยบายการท่องสูตรคูณ การคิดเลขในใจ  การคิดเลขเร็ว ให้ทุก
โรงเรียนในสังกัดทราบและปฏิบัต ิ

2. มีการจัดท า/ก าหนดปฏิทินการรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายเพื่อให้โรงเรียน
ในสังกัดรายงานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

3. จัดประชุมปฏิบัติการขยายผลการน าเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ไป
ใช้ในสถานศึกษา เมื่อวันท่ี  23  สิงหาคม 2560 

4. มีการก ากับ ติดตาม การด าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน และการรายงานผลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดอย่างต่อเนื่อง 

5. เนื้อหา/ประเด็นการนิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินงานของโรงเรียนในสังกัด 
1) การจัดกิจกรรมการท่องสูตรคูณ 
2) การใช้แบบฝึกคิดเลขในใจระดับ 1-5 และแบบฝึกเทคนิคการค านวณโดย

ใช้สมบัติและความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร ์
3) การใช้เทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) หรือเทคนิคอื่นๆ 

6. มีการสรุป/เขียนรายงานผลการด าเนินงาน 
7. เสนอรายงานผลการด าเนินงานเสนอหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ผลการด าเนินงานโครงการ   
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ มีความรู้ความเข้าใจและสามารถน าแบบฝึกการคิดเลขเร็วแบบ

อินเดีย(เวทคณิต) ไปใช้ในสถานศึกษาได้และนักเรียนมีทักษะในการคิดค านวณทางด้านการเรียน
คณิตศาสตร์มากขึ้น 
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สรุปผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 

โรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมการการประชุมปฏิบัติการ จ านวน 35 โรงเรียน ๆ ละ 2 
คน รวมจ านวนผู้เข้ารับการประชุมปฏิบัติการ จ านวน  70  คน ไม่เข้าร่วมประชุมฯ จ านวน 2 
โรงเรียน (นาหนองทุ่มวิทยา, ภักดีชุมพลวิทยา)  
 เชิงคุณภาพ 

ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้ ด้านการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย 
(เวทคณิต)เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
สรุปในภาพรวมของการด าเนินโครงการ  
 ผลการด าเนินงานโครงการโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจประกอบการสังเกต แสดง
ได้ดังตารางต่อไปนี้  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จากตารางโดยภาพรวมพบว่าผู้เข้าร่วมรับการประชุมปฏิบัติการ มีความพึงพอใจในการ
จัดกิจกรรมครั้งนี้ในระดับมากถึงมากที่สุดโดยรายการที่พึงพอใจมากท่ีสุดคือ เอกสารประกอบการ
ประชุมเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 4.540) รายการที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับน้อยคือ ความรู้ 
ความเข้าใจในเรื่องนี้ก่อนการอบรม (ค่าเฉลี่ย 2.515)  และรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับแรก
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ได้แก่ ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์(ค่าเฉลี่ย 4.485)  เนื้อหาการประชุมชัดเจนตรง
ประเด็น (ค่าเฉลี่ย 4.485) และภาษาที่ใช้เหมาะสมและเข้าใจง่าย (ค่าเฉลี่ย 4.470)นอกจากน้ี    
ผู้เข้าประชุมยังเห็นว่าสามารถน าเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมั่นใจอีกด้วย 

ภาพประกอบกิจกรรม 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓๐ 

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในโรงเรียนให้เป็นไปตาม
เป้าหมายการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน พ .ศ. 2557-2561 ของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 2. เพื่อติดตามและประเมินความยั่งยืนโรงเรียนห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ 
 3. เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานในรูปแบบเครือข่ายห้องสมุดโรงเรียน     
 4. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรในการจัดท าสื่อ นวัตกรรม ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน     
 5. เพื่อพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
30 ให้ใช้โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ . (OBEC library Automation System) ในการ
บริหารจัดการห้องสมุด    
ผลการด าเนินงาน    

1. นิเทศ ก ากับ ติดตามและการประเมินความยั่งยืนห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ                
ในปีงบประมาณ 2560 สพฐ. ก าหนดให้มีการประเมินความยั่งยืนโรงเรียนห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ 
โดยมอบหมายให้ สพม. 30 เป็นผู้ประเมินโรงเรียนห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา
โรงเรียนในสังกัด สพม. 31 จังหวัดนครราชสีมา  และ สพม. 31 เป็นผู้ประเมินโรงเรียนห้องสมุดมี
ชีวิตต้นแบบ ของ สพม .30 จ านวน 2 โรงเรียน ได้แก่ ห้องสมุดโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมัง
คลาภิเษก และห้องสมุดโรงเรียนเทพสถิตวิทยา  ผลการประเมินทั้ง 2 โรงเรียน ผ่านตามเกณฑ์
มาตรฐานห้องสมุด สพฐ.  

2. ประกวดกิจกรรม ตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด  จ านวน 
7 กิจกรรม ดังน้ี       

1) ผู้บริหารส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน พบว่า มีผู้บริหารเข้าร่วมจ านวน 7 คน ผลการ
ประกวดระดับดีเยี่ยม 4 คน ระดับดีเด่น 1 คน  ระดับดี 1 คน และผ่านเกณฑ์ 1 คน    

2) ครูบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน พบว่า มีครูบรรณารักษ์เข้าร่วมจ านวน 11 คน 
ผลการประกวดระดับดีเยี่ยม 6 คน ระดับดีเด่น 1 คน  ระดับดี 2 คน และชมเชย 2 คน    

3) ครูรักการอ่าน พบว่า มีครูเข้าร่วมจ านวน 15 คน ผลการประกวดระดับดีเยี่ยม 
11 คน และระดับดีเด่น 4 คน       

4) โรงเรียนส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด พบว่า มีโรงเรียนเข้าร่วม
จ านวน 15 โรงเรียน แบ่งเป็นขนาดใหญ่ 4 โรงเรียน  ขนาดกลาง 6 โรงเรียน และขนาดเล็ก  5  
โรงเรียน ผลการประกวดระดับดีเยี่ยม 8 โรงเรียน ระดับดีเด่น 3  โรงเรียน   ระดับดี 3 โรงเรียน 
และชมเชย 1 โรงเรียน    
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5) นักเรียนรักการอ่าน พบว่า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมจ านวน 

11 คน ผลการประกวดระดับดีเยี่ยม 3 คน ระดับดีเด่น 5 คน และชมเชย 3 คน  นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมจ านวน 13 คน ผลการประกวดระดับดีเยี่ยม 4 คน ระดับ
ดีเด่น 8 คน และชมเชย 1 คน       

6) ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  พบว่า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นเข้าร่วมจ านวน 9 ทีม ผลการประกวดระดับดีเยี่ยม 7 ทีม ระดับดีเด่น 1 ทีม และระดับดี 
1 ทีม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมจ านวน 9 ทีม ผลการประกวดระดับดีเยี่ยม 
3 ทีม ระดับดีเด่น 5 ทีม และระดับ ดี 1 ทีม   

7) หนังสือเล่มเล็ก พบว่า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมจ านวน 13 
ทีม ผลการประกวดระดับดีเยี่ยม 6 ทีม และระดับดีเด่น 7 ทีม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายเข้าร่วมจ านวน 14 ทีม ผลการประกวดระดับดีเยี่ยม 12 ทีม ระดับดีเด่น 2 ทีม    
สรุปผลการด าเนินงาน   

เชิงปริมาณ   

1. โรงเรียนในสังกัด สพม.30 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านใน
โรงเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน พ .ศ. 
2557-2561 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
หลากหลายในโรงเรียน เช่น บันทึกการอ่าน หนังสือเล่มเล็ก แต่งค าขวัญ เปิด  Dictionary บันทึก
การเดินทาง ยุวบรรณารักษ์ ตะกร้าหนังสือ กระเป๋าหนังสือ ยอดนักอ่าน นิทานหน้าเดียว ตอบ
ปัญหาอาเซี่ยน  ห้านาทีมีสาระ มุมความรู้คู่คุณธรรม เปิดพจนานุกรมไทย   ตอบปัญหาศาลานุกรม
ไทย วางทุกงานอ่านทุกคน สัปดาห์ห้องสมุด การประกวดร้องกรอง คัดลายมือสามภาษา (ไทย
อังกฤษ จีน) หนังสือเล่มเล็กก้าวตามรอยพ่อ ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง เรียงความห้องสมุดในฝัน 
ประกวดกลอนส่งเสริมการอ่าน แรลลี่การอ่าน(หัวใจกระดาษท าดีเพื่อพ่อ จัดท าดอกไม้จันทน์ถวาย
อาลัย สวนอักษร ดาราอาเซียน จังหวัดพิศวง นิทานอาเชียน)  นักเรียนยอดนักอ่าน ครูยอดนักอ่าน 
ห้องเรียนรักอ่านอ่าน เสียงตามสาย ตัวนิดสะกิดภาษา ห้องสมุดเคลื่อนที่สู่หมู่บ้าน ห้องสมุด
เคลื่อนที่ในโรงเรียน ประกวดวาดภาพในหลวง ร.9  Open house walk lally ฯลฯ   

2. โรงเรียนห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่านในโรงเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 
พ.ศ. 2557-2561 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 1 โรงเรียน คือ 
โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก ผ่านการประเมินมาตรฐานห้องสมุดจากคณะกรรมการ
ที่ สพฐ.ก าหนด ในระดับ ดีเยี่ยม ซึ่งโรงเรียนมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในปี 2560  ดังนี้ 
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  1) ค่ายเด็กดีรักการอ่านเขียน 
2) สัปดาห์ห้องสมุดและส่งเสริมการอ่าน 
3) กิจกรรมตอบค าถามบูรณาการแปดกลุ่มสาระการเรียนรู ้
4) กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์
5) กิจกรรมวันสุนทรภู ่
6) กิจกรรมจัดป้ายนิเทศวันส าคัญ 
7) กิจกรรมแนะน าหนังสือใหม่หน้าเสาธง 
8) กิจกรรมแนะน าหนังสือดีที่น่าอ่าน 
9) กิจกรรมการผลิตส่ือส่งเสริมการอ่านหนังสือเล่มเล็ก 
10) กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ยุว

บรรณารักษ์ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและหนังสือเล่มเล็ก 
3. โรงเรียนอ่านสร้างสุข ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านใน

โรงเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน พ.ศ. 
2557-2561 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียน
โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก ซึ่งโรงเรียนมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในปี 2560 เช่นเดียวกัน
กับห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ 

4. โรงเรียนเครือข่ายห้องสมุดโรงเรียน ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่านในโรงเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 
พ.ศ. 2557-2561 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 5 โรงเรียน ได้แก่  
โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม  โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา  โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา  โรงเรียน
แก้งคร้อวิทยา และโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล โดยแต่ละโรงเรียนมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ในปี 
2560  

เชิงคุณภาพ   

สรุปในภาพรวมของการด าเนิน โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนา
ห้องสมุด (กิจกรรมการประกวด ตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด ประจ าปี 
2560)  (ในตอนท้ายของการสรุปผลการด าเนินงาน โดยระบุความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย เป็น
ระดับคุณภาพ เช่น ระดับดีมาก ปานกลาง น้อย เป็นต้น )   

พบว่า  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ผู้บริหาร ครู นักเรียน) คณะกรรมการและคณะท างาน  
ในการประกวดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด ประจ าปี 2560 
พบว่า มีระดับความพึงพอใจ  อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 3.69-4.69) ค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจโดยรวมมากท่ีสุด เท่ากับ 4.60 และเรียงล าดับมากไปหาน้อย ดังนี้ ล าดับที่ 1 ข้อ 2 
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กิจกรรมการประกวดมีความเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 4.69 ระดับมากท่ีสุด) ล าดับที่ 2 ข้อ 8 ภาพรวม
ของการจัดกิจกรรม (ค่าเฉลี่ย 4.39 ระดับมาก) ล าดับที่ 3 ข้อ 1 การประชาสัมพันธ์ท่ัวถึง 
(ค่าเฉลี่ย 4.38 ระดับมาก) ล าดับที่ 4 ข้อ 7 รางวัลที่ได้รับมีความเหมาะสม  (ค่าเฉลี่ย 4.30 
ระดับมาก) ล าดับที่ 5 ข้อ 6 สถานท่ีประกวดกิจกรรม  (ค่าเฉลี่ย 4.29 ระดับมาก) ล าดับที่ 6 ข้อ 
4 คณะกรรมการตัดสินมีความยุติธรรม ล าดับที่ 7 ข้อ 3 เกณฑ์การประกวดเหมาะสมกับแต่ละ
กิจกรรม (ค่าเฉลี่ย 4.15 ระดับมาก) และล าดับที่ 8  ข้อ 5 ระยะเวลาในการประกวดกิจกรรม  
(ค่าเฉลี่ย 3.69 ระดับมาก)          
 ภาพประกอบกิจกรรม  
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ชื่อโครงการ/ กิจกรรม การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยตามแนว
พระราชด าริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภมิูพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 “การเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ผ่าน
กิจกรรม (Active Learning) การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย” 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อ ให้ครูผู้สอนสาระประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม หรือครูผู้น ากิจกรรมเสริมหลักสูตร มีรูปแบบ/แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ชาติไทยท่ีเสริมสร้างทักษะการคิด  วิเคราะห์  โดยผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง  ผ่านการลงมือปฏิบัติกิจกรรมแบบ Active Learning  
 2. เพื่อขับเคลื่อนให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง  สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ชาติไทย ตามแนวทางกิจกรรม “การเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ผ่านกิจกรรม 
(Active Learning) การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย” ได้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
ผลการด าเนินงาน    
 1. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ที่เข้าร่วมการอบรมเชิง
ปฏิบัติการมีความรู้ความเข้าใจและมีรูปแบบ/แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติ
ไทยท่ีเสริมสร้างทักษะ การคิดวิเคราะห์  โดยผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองผ่านการลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมแบบ Active Learning และจากการรายงานผลการด าเนินงาน “สิงหาคม เดือน
แห่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ตามแนวพระราชด าริ” 
 2. โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์  โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ขยาย
ผลการจัดกิจกรรม“การเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ผ่านกิจกรรม ( Active Learning) การ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย” ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ท าให้สถานศึกษามี
หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาสื่อ และ
นวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีความรู้ ความเข้าใจ สู่การปฏิบัติตามแบบ Active 
Learning 
สรุปผลการด าเนินงาน   
 เชิงปริมาณ  
                1)  กิจกรรมการพัฒนาครูผู้สอนสาระประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม   ในการเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ผ่านกิจกรรม ( Active Learning) 
การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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จ านวน  35  โรงเรียน จ านวน  67 คน  โรงเรียนที่ไม่เข้าร่วมการอบรม  จ านวน  2  โรงเรียน คือ 
โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน และโรงเรียนคอนสารวิทยาคม  
                2)  โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย โรงเรียนเมืองพญาแล
วิทยา จัดกิจกรรมการอบรมให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 60 คน และครู
แกนน า จ านวน 10 คน   
       3)  ค่าเฉลี่ยร้อยละของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน/ผลการทดสอบระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสูงขึ้น (ยังไม่ทราบข้อมูล
รอผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560)   
 เชิงคุณภาพ  
            1)  ครูที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ชาติไทย  โดยใช้กิจกรรมรูปแบบ “การเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ผ่านกิจกรรม 
(Active Learning) การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย” ครอบคลุมทุกระดับช้ัน เพื่อเป็นแนวทางใน
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ชาติไทย  และมีแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
       2)  นักเรียนมี เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ ผ่านกิจกรรม (Active Learning) และมี
ความจงรักภักดี  ต่อชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
สรุปในภาพรวมของการด าเนินโครงการ   

1. ครูผู้สอนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม พัฒนาครูผู้สอนสาระประวัติศาสตร์ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   ในการเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ผ่าน
กิจกรรม (Active Learning) เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย พัฒนาครูผู้สอน สาระประวัติศาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   ในการเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์
ผ่านกิจกรรม (Active Learning) การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติ ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

2. นักเรียนโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย ได้รับการพัฒนาฝึก
ทักษะ  การคิดวิเคราะห์  ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดกิจกรรมตามโครงการ ผ่านกิจกรรม 
(Active Learning) การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย  และมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด 
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ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓๐ 

ภาพประกอบกิจกรรม 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓๐ 

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม โครงการหารายได้ระหว่างเรียน 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเพ่ิมโอกาสในการศึกษาต่อให้แก่นักเรียน 
2. เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จากการท างานจริง และเตรียมตัวเข้าสู่การท างาน

ในอนาคต 
3. เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ฝึกวินัย ความรับผิดชอบ และการตรงต่อเวลา 
4. เพื่อให้นักเรียนมีรายได้ในช่วงภาคเรียน ช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองเห็นคุณค่า

ของงานและมีความภาคภูมิใจในการพึ่งตนเอง 
ผลการด าเนินงาน 

1.นักเรียนได้ประสบการณ์จากการท างานจริง และได้เตรียมตัวเข้าสู่การท างานในอนาคต 
2.นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ได้ฝึกวินัย ความรับผิดชอบ และการตรงต่อเวลา 
3.นักเรียนมีรายได้ในช่วงภาคเรียน ช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง เห็นคุณค่าของเงิน 

คุณค่าของงานและมีความภาคภูมิใจการพึ่งตนเอง 
สรุปผลการด าเนินงาน 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนได้รับประสบการณ์จริงจากการท างาน และได้เตรียมตัวเข้าสู่การท างาน 

ในอนาคต  ร้อยละ 80 
2. นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีวินัย เห็นคุณค่าของเงินของงานมากขึ้น ร้อยละ 80 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนได้รับประสบการณ์จริงจากการท างาน และได้เตรียมตัวเข้าสู่การท างาน

ในอนาคต 
2. นักเรียนนักเรียนมีความรับผิดชอบ มีวินัย เห็นคุณค่าของเงิน ของงานมากขึ้น 

สรุปการด าเนินงานของโครงการหารายได้ระหว่างเรียน  
 นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก ในสังกัดส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ที่ได้รับการคัดเลือกให้ท างานหารายงานระหว่างเรียนตาม
เกณฑ์ของ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มีความสนใจที่จะท างานระหว่างปิดภาค
เรียน เพราะท าให้มีรายได้และนักเรียนมีความพึงพอใจระดับดีมาก 

 
 

 
 



 

 รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓๐ 

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม โครงการพัฒนาความเข็มแข็งการด าเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาครูแนะแนวและครูที่ปรึกษาให้มีความรู้การจัดกิจกรรมแนะแนว 

2. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาสามารถก าหนดเส้นทางการศึกษาต่อสู่เส้นทางอาชีพด้วย
กระบวนการแนะแนว ตามมติ ครม. 
 ผลการด าเนินงาน 

1. ด าเนินการอบรมให้ความรู้ครูแนะแนวโรงเรียนละ 4 คนโรงเรียนน าเสนอการจัด
กิจกรรมแนะแนว 100 % 

2. คณะกรรมการประเมินผล-คัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นด้านการแนะแนวอาชีพระดับเขต
พื้นที1่00 % 

3. ด าเนินการสรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
สรุปผลการด าเนินงาน 

เชิงปริมาณ 
ครูแนะแนวและครูที่ปรึกษาได้เข้าอบรมรับความรู้การจัดกิจกรรมแนะแนว 100 % 

เชิงคุณภาพ 
ครูแนะแนวและครูที่ปรึกษาสามารถจัดกิจกรรมแนะแนวลงสู้นักเรียนตามตัวช้ีวัด 

สรุปในภาพรวมของการด าเนินโครงการ   
เป็นโครงการต่อเนื่องเพื่อพัฒนาครูแนะแนว ผู้เรียนเพื่อการศึกษาต่อ และเลือกอาชีพและเป็นส่วน
หนึ่งในหลักสูตร เป็นโครงการที่ส าคัญ ควรด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

ภาพประกอบกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓๐ 

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้โรงเรียนทุกโรงเรียนเกิดความยั่งยืน ซึ่งนักเรียนทุกคนจะต้องได้รับการดูแล 
ช่วยเหลือ พิทักษ์  
ปกป้อง คุ้มครองอย่างรอบด้านด้วยกระบวนการที่ถูกต้องเหมาะสม และทันเหตุการณ์  
 2. เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาในทุกมิติเพื่อให้เป็นคนดี มีความสุข และปลอดภัยใน
สภาพสังคมปัจจุบัน 

3. เพื่อเสริมสร้างระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพโดยเน้นเด็กกลุ่มที่
ต้องการการคุ้มครองและ 
ช่วยเหลือเป็นพิเศษ 
ผลการด าเนินงาน    
 1. ครูที่ปรึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมและหรือ
จัดท า/ใช้แผนการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการการเสริมสร้างทักษะชีวิต 
 2. นักเรียนมีภูมิคุ้มกันทางสังคมและได้รับการดูแลช่วยเหลือได้อย่างเป็นระบบ มีระบบ
การส่งต่อได้ 
สรุปผลการด าเนินงาน   

เชิงปริมาณ 
1. ครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับม.ต้น โรงเรียน ละ 1 คน 

จ านวน  37  คน 
2. ครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับม.ปลายโรงเรียนละ 1 คน 

จ านวน  37  คน 
3. วิทยากรและเจ้าหน้าที่  สพม. เขต ๓๐ จ านวน  16  คน        

เชิงคุณภาพ 
1. ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูผู้รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกโรงเรียน

เกิดความยั่งยืน ซึ่งนักเรียนทุกคนจะต้องได้รับการดูแล ช่วยเหลือ พิทักษ์ ปกป้อง คุ้มครองอย่าง
รอบด้านด้วยกระบวนการที่ถูกต้องเหมาะสม และทันเหตุการณ์  

2. ครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างเป็นระบบ 

 



 

 รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓๐ 

3. ครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยเน้นเด็ก
กลุ่มที่ต้องการการคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นพิเศษ 
 

ภาพประกอบกิจกรรม 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓๐ 

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม โครงการพัฒนาเตรือข่ายชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพส าหรับครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษ 
วัตกุประสงค์ 
 1. เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การผลิตและการใช้สื่อนวัตกรรมการเรียนรู ้
 2. เพื่อให้ครูผู้สอนภาษาอักฤษได้เทคนิคการสอนที่หลากหลาย น่าสนใจและทันสมัย  
 3. เพื่อให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษได้เรียนรู้วิธีการวัดและประเมินผลผู้เรียน ด้วยวิธีการที่
ถูกต้องและเหมาะสม 
ผลการด าเนินงาน 
 ด้านปริมาณ 

ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC) จังหวัด
ชัยภูมิ ได้พร้อมใจกันเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “English Language Teaching and 
Testing in the 21th Century” ในวันท่ี 26 – 27 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องจามจุรี โรงแรม
สยามริเวอร์รีสอร์ท จังหวัดชัยภูมิ จ านวน 100 คน 
 ด้านคุณภาพ 

ครูผู้สอนภาษาอังกฤษท่ีได้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เทคนิคการสอนที่หลากหลาย น่าสนใจและ
ทันสมัยและได้เรียนรู้วิธีการวัดและประเมินผลผู้เรียน 
สรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจ 

ตอนท่ี 1 :  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ 
ผู้เข้าอบรมชาย จ านวน 10 คน ผู้เข้าอบรมหญิง จ านวน  90   คน  
อายุ  21 – 30 ปี จ านวน 33 คน    31-40 ปี จ านวน 32  คน   
41-50 ปี  จ านวน 25 คน      มากว่า  50  ปี  จ านวน  10 คน 
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ตอนท่ี 2 : ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓๐ 

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูในการจัดการเรียนรู้ STEM  Education 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสร้างความตระหนักให้ครูเกี่ยวกับนโยบายและความส าคัญในการจัดการเรียนการ

สอนสะเต็มศึกษา 

 2. เพื่อให้ครูมีความรู้ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา  

 3. เพื่อให้ครูได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา  

สรุปผลการด าเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 

1. ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  ในสังกัด สพม.30  เข้า
อบรมเชิงปฏิบัติการครู STEM Education ในระหว่างวันท่ี 13-14 มีนาคม 2560  โรงเรียนละ 
3 คน  จ านวน 37 โรงเรียน  

2. ครูผู้สอนเข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อการจัดการเรียนรู้แบบบูรณา
การ “สะเต็มศึกษา : ต้นกล้า Smart Trainer Team”  ในระหว่างวันท่ี วันท่ี  23-25 เมษายน 
2560  จ านวน 10 คน  

3. ครูผู้สอนเข้าอบรมด้วยระบบทางไกลผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา DLTV, 
ETV และ OBEC Channel ในระหว่างวันท่ี 19 เมษายน  ถึง วันท่ี 3 พฤษภาคม 2560  จ านวน
ครูระดับประถมศึกษา 240 คน ครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 150 คน และครูระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 108 คน 
 เชิงคุณภาพ 

1. ครูตระหนักและเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา 
2. ครูมีความรู้ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 
3. ครูได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 

สรุปในภาพรวมของการด าเนินโครงการ   
ผลการด าเนินกิจกรรมพัฒนาครูตามโครงการ STEM Education อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้

ครูและนักเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  มีวิทยากรที่เป็นครูใน
สังกัดและเช่ียวชาญในเรื่อง สะเต็มศึกษา ดังนี้   

1. ปี 2559  ครูผู้สอนได้รับรางวัลครูดีเด่น STEM Education  ประเทศไทย 
ประเภทวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 1 คน คือ ดร.ศรีวัย  กัณหาไธสง ครู
โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา   
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ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓๐ 

2. ปี 2560  มีครูผู้ผ่านการคัดเลือก รอบท่ี 1  เพื่อรับรางวัลครูดีเด่น STEM 
Education  ประเทศไทย  ประเภทวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 1 คน คือ 
นางเครือดาว  ข าหินตั้ง  ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  ชัยภูม ิ

3. ปี 2559  มีครูนักวิจัยได้ทุนวิจัยจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)   
สาขา โลกดาศาสตร์ จ านวน 1 คน คือ นายจักรกฤษณ์  วงษ์วิทยานันท์ ครูโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา   

4. ปี 2559  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ได้รับ
คัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย  ประเภทโครงการโลกดาราศาสตร์ ไปน าเสนอผลงานท่ีประเทศ
ญี่ปุ่น โดยเป็น 1 ใน 6  โครงงานท่ีได้รับการคัดเลือก 

ภาพประกอบกิจกรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓๐ 

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการมีงานท า(ทวิศึกษา) 
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ และคุณลักษณะนิสัยการท างานให้ตรงกับความสนใจ 
บุคลิกภาพ และความถนัดของนักเรียนสู่การประกอบสัมมาอาชีพ สอดคล้องกับความต้องการ
พัฒนาก าลังคน 

2. เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ ๒๑ โดยมีการจัดท าหน่วยเรียนรู้บูรณาการแบบสหวิทยาการ และใช้กระบวนการเรียนรู้
แบบ Five Step For Learn รูปแบบ Problem & Project Based Learning ที่น าไปสู่การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประโยชน์ได้จริง 

3. เพื่อให้โรงเรียนมีนวัตกรรมและวิจัยการเรียนรู้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจพอเพียง one 
school one product 
ผลการด าเนินงาน 

การด าเนินการบรรลุผลส าเร็จตามตารางอบรม และการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน 
สรุปผลการด าเนินงาน 

1. ครูน ากระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ 
ที่ 21โดยมีการจัดท าหน่วยเรียนรู้บูรณาการแบบสหวิทยาการ และใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ 
Five Step For Learn รูปแบบ Problem & Project Based Learning ที่น าไปสู่การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประโยชน์ได้จริง 

2. โรงเรียนมีนวัตกรรมและวิจัยการเรียนรู้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจพอเพียง one school 
one product 
สรุปในภาพรวมของการด าเนินโครงการ   

เป็นโครงการที่ท าอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษา สพฐ. 
เพื่อส่งเสริมผู้เรียนด้านทักษะอาชีพและการเลือกตัดสินใจเรียนด้านใดหรือประกอบอาชีพ 

ภาพประกอบกิจกรรม 
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 รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓๐ 

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม โครงการลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู ้
วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในการจัดกิจกรรมส่งเสริม
สมรรถนะการเรียนรู้ (Head) 

2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในการพัฒนารูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เชิงกระบวนการที่ส่งเสริมกิจกรรม 4 H ในห้องเรียน 
ผลการด าเนินงาน    

1. มีการจัดท าโครงการเสนอขออนุมัติด าเนินการ  
2.  ประสานโรงเรียน วิทยากร คณะท างานฝ่ายต่างๆ  
3. ด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ผู้อ านวยการโรงเรียนหรือรองผู้อ านวยการ

โรงเรียนฝ่ายวิชาการ และครูผู้เกี่ยวข้องทุกโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนละ2 คนเมื่อวันท่ี  25  
พฤษภาคม  2560 

4. ด าเนินการประเมินผลโครงการโดยใช้แบบสอบถามประกอบการสังเกต 
5. จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานเสนอหน่วยงาน ผู้เกี่ยวข้อง  

สรุปผลการด าเนินงาน   
 เชิงปริมาณ 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนหรือรองผู้อ านวยการ โรงเรียนที่ดูแลงานฝ่ายวิชาการและครูผู้สอน
ที่เกี่ยวข้องทุกโรงเรียนในสังกัด จ านวน 37 โรงเรียน เข้าร่วมโครงการครบทุกโรงเรียน คิดเป็นร้อย
ละ 100 
 เชิงคุณภาพ 
 โรงเรียนในสังกัดสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะการเรียนรู้ ( Head) 
และพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงกระบวนการที่ส่งเสริมกิจกรรม 4 H ในห้องเรียน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
สรุปในภาพรวมของการด าเนินโครงการ   
 จากการประเมินผลการด าเนินกิจกรรมโครงการ  โดยใช้แบบสอบถามประเมินความพึง
พอใจกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ  น ามาแปลความหมายโดยใช้ค่าเฉลี่ย  ดังนี้  
  ค่าเฉลี่ย  ความหมาย 
  4.50 – 5.00 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด 
  3.50 – 4.49 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับ มาก 
  2.50 – 3.49 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับ ปานกลาง 
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  1.50 – 2.49 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับ น้อย 
  1.00 – 1.49 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับ น้อยท่ีสุด 
 ผลการประเมินความพึงพอใจ แสดงได้ดังตาราง  
ตาราง แสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้” 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓๐ 

ภาพประกอบกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓๐ 

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม โครงการการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อโรงเรียนสุจริต และเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต) 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการด าเนินกิจกรรมตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนสุจริต และ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต 
 2. เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนสุจริต และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สุจริต  ประยุกต์ใช้หลักทักษะกระบวนการคิด  มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง  มีจิตสาธารณะ 
ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิตและต่อต้านการทุจริต 
   3. เพื่อนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด 
สรุปผลการด าเนินงาน   
 เชิงปริมาณ  
            1) กิจกรรมบริษัทสร้างการดี   โรงเรียนสุจริตร้อยละ 10  จ านวน  4  โรงเรียน  มี
สมาชิกของบริษัทสร้างการดี  จ านวน  112  คน และครูที่ปรึกษา จ านวน 9 คน แยกได้ดังนี ้

1.1)  โรงเรียนภูพระวิทยาคม  จ านวนสมาชิก  14  คน  ครูที่ปรึกษา  2  คน 
1.2)  โรงเรียนคอนสวรรค์      จ านวนสมาชิก  32  คน  ครูที่ปรึกษา  4 คน 
1.3)  โรงเรียนคอนสารวิทยาคม  จ านวนสมาชิก 36  คน  ครูที่ปรึกษา  1 คน 
1.4)  โรงเรียนเทพสถิตวิทยา     จ านวนสมาชิก 30  คน  ครูที่ปรึกษา  2 คน 

2) กิจกรรม ป.ป.ช.สพฐ.น้อย และ ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน  โรงเรียนสุจริต   
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มีคณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.

น้อย และคณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน จากโรงเรียนต้นแบบและเครือข่ายโรงเรียนสุจริต 
จ านวน 13 โรงเรียน โดยมีคณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.น้อย  จ านวน 138 คน และคณะกรรมการ 
ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน จ านวน 139 คน รวมทั้งสิ้นจ านวน 277 คน ในการขับเคลื่อนโครงการ
โรงเรียนสุจริต 

3) กิจกรรมค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” 
นักเรียนแกนน าโรงเรียนสุจริต และโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 30 จ านวน 37 โรงๆละ 3 คน รวม  111  คน  ครูแกนน า จ านวน 37 คน เข้า
ร่วมกิจกรรมค่าย 
 4) กิจกรรม “โรงเรียน สพฐ.ใสสะอาดปราศจากคอร์รัปช่ัน” 

โรงเรียนสุจริต  จ านวน 1 โรง ด าเนินกิจกรรม “สพฐ.ใสสะอาด ปราศจาก
คอร์รัปช่ัน” กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 
100 ได้รับการพัฒนา 
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5)  กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรร

มาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” สพม.30 และศึกษาดูงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 
ผู้บริหารและบุคลากร ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จ านวน    

4  คน ได้รับความรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้าง
ความเข้าใจในการด าเนินงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต  โดยมีวิทยากรจากส านักงาน ป.ป.ช.จังหวัด
ชยภูมิ  นายพีระณัฐ  สีทองเดชรัตน์ มาให้ความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรร
มาภิบาลในการด าเนินงาน ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน ระเบียบในการจัดซื้อจัดจ้างท่ีควรรู้  
นายไชยวัฒน์  ชุ่มนาเสียว พัฒนาทีมงานเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลโดย
ใช้กระบวนการ PLC และนายอานันท์ รองพล  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30 ให้ความรู้เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA)  และศึกษาดูงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2   
 6)  กิจกรรมการประเมินด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐ ( ITA) ประจ าปี 2560 โรงเรียนสุจริตเครือข่ายร้อยละ 20 และโรงเรียน สพฐ.ใสสะอาด
ปราศจากคอรัปชั่น โรงเรียนสุจริตต้นแบบ และโรงเรียนสุจริตร้อย 10 และโรงเรียนสุจริตร้อยละ 
20 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จ านวน 13 โรง โรงเรียนร้อยละ 100 
ได้รับการประเมินและผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ผลการประเมินมีคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ในระดับสูง และสูงมาก 
 7)  การนิเทศ ก ากับติดตาม และเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ /อบรม/สัมมนา  
การด าเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในถานศึกษา (โรงเรียน
สุจริต) ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตจ านวน  1  คน โรงเรียนสุจริตต้นแบบและโรงเรียน
สุจริตเครือข่าย  จ านวน   13  โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 100 ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการ
ด าเนินงานโรงเรียนตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
“ป้องกันการทุจริต” (โรงเรียนสุจริต) 
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 เชิงคุณภาพ  
      1)  นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสุจริต และบุคลากร
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 สามารถประยุกต์ใช้หลักทักษะกระบวนการคิด 
มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิตและ
ต่อต้านการทุจริต มีทัศนคติและค่านิยมไม่ยอมรับการทุจริต ตระหนัก รู้เข้าใจและคิดอย่างมีเหตุผล   
ซึมซับคุณค่าแห่งความดีอย่างเป็นธรรมชาติ และสร้างความรู้สึกผิดชอบช่ัวดี ภูมิใจในการท าความดี 
รังเกียจคนโกงและพร้อมท่ีจะเป็นคนเก่งที่ไม่โกง มีองค์ความรู้ ทัศนคติ และค่านิยมที่ถูกต้องตาม
กลยุทธ์และจุดเน้นการด าเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” ภายใต้ช่ือเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตและโรงเรียนสุจริต จาก
กิจกรรมการด าเนินงานของโครงการ 
 2)  เกิดเครือข่ายชุมชน องค์กรแห่งการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงเรียน
สุจริต และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต 
สรุปในภาพรวมของการด าเนินโครงการ   

1)  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการจัด
กิจกรรม โรงเรียนมีการสร้างระเบียบ กฎเกณฑ์ และข้อตกลงในการป้องกันการทุจริต บุคลากรใน
โรงเรียนเกิดความตระหนัก รู้จักคิด และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปฏิบัติตามระเบียบเพิ่มมากขึ้น 

2)  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม  ท าให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะ 5 
ประการของโรงเรียนสุจริตโดยนักเรียนมีทักษะการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และ
จิตสาธารณะ มีพฤติกรรม     ท่ีไม่พึงประสงค์ของนักเรียนลดลง 

3)  บุคลากรส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้รับการพัฒนาองค์
ความรู้ด้านประมวลจริยธรรมการปฏิบัติราชการ การประเมิน ITA มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนและได้ศึกษาดูงานการด าเนินงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต ตามเป ้าหมายและ
บรรลุวัตถุประสงค์ โดยการน าองค ์ความรู ้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน มาวางแผนพัฒนาบุคลาการ 
สพม.30 เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ “เขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต” 

4)  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 โรงเรียนสุจริตต้นแบบและ
โรงเรียนสุจริตเครือข่าย สามารถด าเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 
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ภาพประกอบกิจกรรม 
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ชื่อโครงการ/ กิจกรรม โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 

วัตถุประสงค์ 

 1.  เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 และพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 

 2. เพื่อเตรียมผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะความสามารถและทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 

 3. เพื่อสนับสนุนให้เขตพื้นที่การศึกษามีความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะความสามารถและทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและการพัฒนาครู 
 

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม โครงการประเมินผลงานทางวิชาการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ 

วัตถุประสงค์ 

 เพื่อเป็นงบประมาณในการด าเนินการประเมินผลงาน และผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ และวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญทั้งระบบ 

ผลการด าเนินงาน 
 1 . ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ยื่นผลการปฏิบัติงานเพ่ือขอเลื่อนเป็นวิทยา
ฐานะช านาญการพิเศษและวิทยาฐานะเช่ียวชาญ ได้รับการพิจารณาตามจ านวนและเกณฑ์การ
ประเมิน ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้านและในระยะเวลาที่เหมาะสม 
 2 . ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ยื่นผลงานการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเป็น
วิทยาฐานะช านาญการพิเศษและวิทยฐานะเช่ียวชาญ ได้แก้ไข ปรับปรุงผลงานได้รวดเร็ว ครบถ้วน 
ตามหลักเกณฑ์และเวลาที่ก าหนด   
สรุปผลการด าเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ จ านวน 69 ราย 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ  
จ านวน 2 ราย 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะผู้อ านวยการเช่ียวชาญ จ านวน 1 ราย 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ จ านวน 1 ราย 
 เชิงคุณภาพ  
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งเอกสารผลงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และ
มีความพึงพอใจในการบริการของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓๐ 

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม โครงการฝึกอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียน 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเสริมสร้างวินัย การรักษาวินัย จรรยาบรรณ และศักยภาพเชิงวิชาการของผู้เข้ารับ
การพัฒนาให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และองค์ความรู้ในการจัดการเรียนการสอนของผู้ที่
เข้ารับการพัฒนาให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมืออาชีพ 
 3. เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เข้ารับการพัฒนาเป็นผู้ที่มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ  และมีความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัย ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
 4. เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เข้ารับการพัฒนา อันจะน าไปสู่การสร้างเครือข่าย  
 5. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ในประชาคมอาเซียน  
ผลการด าเนินงาน 

1. นายปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผอ.สพม.30 บรรยายพิเศษ เรื่อง ความคาดหวังในการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการครูบรรจุใหม ่

2. ส.ต.อ.สมพร ฟุ้งสกุล นิติกรช านาญการพิเศษ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยและการ
รักษาวินัยในการปฏิบัติราชการ  

3. นายสวาท ฦาชา รอง ผอ.สพม.30 บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณและสิทธิ
ประโยชน์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4. นางศิริวรรณ อาจศรี ผอ.โรงเรียนภูเขียว บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมรับการ
ประเมินและพัฒนาตนเองตามเกณฑ์การประเมินครูผู้ช่วย 

5. นางศิริวรรณ อาจศรี ผอ.โรงเรียนภูเขียว และคณะวิทยากร ด าเนินกิจกรรมกลุ่ม PLC 
และให้ตัวแทนกลุ่มน าเสนอ ตามหัวข้อดังต่อไปนี ้
  1) เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  
  2) มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
  3) การพัฒนาตนเอง  
  4) การด ารงชีวิตที่เหมาะสม  
  5) การพัฒนาบุคลิกภาพ และความสัมพันธ์กับชุมชน  
  6) การพัฒนาสถานศึกษาและการพัฒนาผู้เรียน  
  7) การจัดการเรียนรู้ และการพัฒนางานวิชาการ  
 
  



 

 รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓๐ 

สรุปผลการด าเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 

1. ครูผู้ช่วยท่ีบรรจุในปี พ.ศ. 2557 – 2559 สังกัด สพม. 30 จ านวน 119 คน 
2. วิทยากรบรรยายให้ความรู้ และวิทยากรประจ ากลุ่ม จ านวน 13 คน 
3. คณะกรรมการด าเนินงาน จ านวน 15 คน 

 เชิงคุณภาพ 
1 ครูผู้ช่วย สามารถน าความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานใน

หน้าท่ีและสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพได้อย่างมีคุณภาพ 
2. ครูผู้ช่วย ท่ีเข้ารับการอบรมมีความพอใจในความมั่นคงของการประกอบวิชาชีพ

ได้รับการพัฒนาและสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพสถานศึกษามีความเข้มแข็งด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

3. ครูผู้ช่วย ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องขั้นตอนในกฎหมาย มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่สังคม 

4. ครูผู้ช่วยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เห็นแนวปฏิบัติในการยกระดับการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพคร ูและจรรยาบรรณวิชาชีพครู เตรียมสู่มาตรฐานการปฏิบัติงานของกลุ่มประเทศ
อาเซียนและมาตรฐานสากล 
สรุปในภาพรวมของการด าเนินโครงการ 

ครูผู้ช่วยมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมประชุม ดังน้ี 
1. หัวข้อบรรยายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการประชุม ในระดับมาก ร้อยละ 

43.20 ระดับมากท่ีสุด ร้อยละ 47.70 
2. ความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรมกลุ่ม ในระดับมาก ร้อยละ 42.00 ระดับมากท่ีสุด 

ร้อยละ 47.70 
3. ความพึงพอใจในวิทยากรโดยภาพรวม ในระดับมาก ร้อยละ 44.30 ระดับมากท่ีสุด 

ร้อยละ 48.90 
4. ความพึงพอใจในการบริการโดยภาพรวม ในระดับมาก ร้อยละ 45.50 ระดับมาก

ที่สุด ร้อยละ 44.30 
5. ความพึงพอใจในประโยชน์ที่ได้รับจากการประชุม ในระดับมาก ร้อยละ 37.50 

ระดับมากท่ีสุด ร้อยละ 51.10 
6. ความพึงพอใจการน าความรู้ความเข้าใจ ทักษะที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ

ปฏิบัติงาน ในระดับมาก ร้อยละ 46.60 ระดับมากท่ีสุด ร้อยละ 45.50 



 

 รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓๐ 

7. ความพึงพอใจในระยะเวลาการประชุมสอดคล้องกับเนื้อหาหลักสูตร ในระดับมาก 
ร้อยละ 53.40 ระดับมากท่ีสุด ร้อยละ 37.50 

9. ความพึงพอใจในการเข้าร่วมประชุมในภาพรวม ในระดับมาก ร้อยละ 46.60 ระดับ
มากที่สุด ร้อยละ 42.00  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓๐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพการพัฒนา
มาตรฐานการศึกษา 

 

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม โครงการพัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรจากสถานศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม ่

2. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้
เข้มแข็งพร้อมรับการประเมินภายนอก 
สรุปผลการด าเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 

โรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมการการประชุมปฏิบัติการ จ านวน 3 6 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน 
รวมจ านวนผู้เข้ารับการประชุมปฏิบัติการ จ านวน 72 คน ไม่เข้าร่วมประชุมฯ จ านวน 1 โรงเรียน 
(โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล)  
 เชิงคุณภาพ 
 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้ดูแลระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ได้รับ
ความรู้ความเข้าใจวิธีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามแนวทางการปฏิรูประบบประเมิน
และประกันคุณภาพการศึกษา สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ในปีงบประมาณ 2561 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
สรุปในภาพรวมของการด าเนินโครงการ  

ผลการด าเนินงานโครงการโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจประกอบการสังเกต แสดง
ได้ดังตารางต่อไปนี้   
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ตาราง แสดงค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการฯ 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

จากตาราง โดยภาพรวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการมีความคิดเห็นต่อรายการที่ประเมินใน
ระดับมากถึงมากที่สุดเมื่อพิจารณาแต่ละรายการพบว่ารายการที่มีความพึงพอใจมากท่ีสุด ได้แก่ 
การเตรียมตัวและความพร้อมของวิทยากร(ค่าเฉลี่ย  4.579) ใช้ภาษาที่เหมาะสมและเข้าใจง่าย
(ค่าเฉลี่ย 4.544)  และสามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจน(ค่าเฉลี่ย  4.517)  รายการที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุดคือ ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ก่อนการอบรม (ค่าเฉลี่ย 3.667)   

นอกจากน้ี ผู้เข้าประชุมยังเห็นว่าสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่างมั่นใจ  และสามารถให้ค าปรึกษาแก่เพ่ือน
ร่วมงานได้ด้วย 
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ภาพประกอบกิจกรรม 
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ชื่อโครงการ/ กิจกรรม โครงการ“พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษา” 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรฯ 
 2. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรให้สถานศึกษาด าเนินการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน 
 3. เพื่อก ากับ ติดตาม นิเทศสถานศึกษาเกี่ยวกับงานด้านการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู ้
สรุปผลการด าเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 
 โรงเรียนในสังกัดส่งบุคลากรกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการการประชุมปฏิบัติการ จ านวน 3 4  
โรงเรียน ๆ ละ 1 คน และคณะกรรมการด าเนินงาน รวมจ านวนทั้งสิ้น50  คน ไม่เข้าร่วมประชุมฯ 
จ านวน3 โรงเรียน (โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา และโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา)  
 เชิงคุณภาพ 
 ครูผู้สอนได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ตามหลักสูตร เทคนิควิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในระดับช้ันเรียน จากการฟังบรรยายและ
การฝึกปฏิบัติกิจกรรม การวัดและประเมินผลตามระเบียบ การสร้างเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้และ
การหาคุณภาพแบบทดสอบ สามารถน าความรู้ ไปใช้ในการวัดผลในระดับชั้นเรียนได้ 
สรุปในภาพรวมของการด าเนินโครงการ  
 ผลการด าเนินงานโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจประกอบการสังเกต พบว่า ผู้เข้ารับ
การประชุมปฏิบัติการ มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ในระดับมากถึงมากที่สุด และผู้เข้า
ประชุมเห็นว่าสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการวัดและประเมินผลนักเรียนในระดับชั้นเรียนได้
อย่างมั่นใจ 
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ภาพประกอบกิจกรรม 
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ชื่อโครงการ/ กิจกรรม โครงการพัฒนาระบบนิเทศ 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์สู่มาตรฐานวิชาชีพ 
2. เพื่อพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

การจัดการศึกษา 
สรุปผลการด าเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 
 ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการ “แนวทางการพัฒนาศึกษานิเทศก์มือ
อาชีพ ผู้ส่งเสริมการเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในศตวรรษท่ี  21”  ณ โรงแรมสีมาธานี 
จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 4 คน  ไปราชการเข้าร่วมการประชุม/สัมมนาตามโครงการที่
หน่วยงานอ่ืนจัด จ านวน 2  คน ติดภารกิจจ าเป็น จ านวน 1 คน 
 เชิงคุณภาพ 
 ศึกษานิเทศก์ ได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ 
สรุปในภาพรวมของการด าเนินโครงการ  
 ผลการด าเนินงาน ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมกิจกรรมการประชุม/อบรม/สัมมนา ตามที่ได้รับ
แจ้งจากทุกหน่วยงานที่จัดทุกกิจกรรมโครงการ   ส่งผลท าให้ศึกษานิเทศก์ได้รับการพัฒนาท้ังด้าน
ความรู้ ทักษะในวิชาชีพ  สามารถน าความรู้ ความเข้าใจจากการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการต่างๆ มา
ปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

ภาพประกอบกิจกรรม 
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ชื่อโครงการ/ กิจกรรม โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยภาษาชาติด้วยการอ่านคิดวิเคราะห์
และเขียนเชื่อมโยง 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อจัดประชุมปฏิบัติการให้ครูผู้สอนภาษาไทย สร้างเครื่องมือการอ่านการคิด
วิเคราะห์และเขียนแบบเชื่อมโยง สู่การอ่านคล่อง เขียนคล่องของผู้เรียน 

2. เพื่อจัดประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการภาษาไทย ตามกิจกรรมวันภาษาไทย
แห่งชาติ 
สรุปผลการด าเนินงาน 

 เชิงปริมาณ 

 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาชาติด้วยการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนแบบ
เชี่ยมโยงเป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้การบูรณาการ 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมประกวดและ
แข่งขันทักษะวิชาการภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 10 กิจกรรม และกิจกรรมประชุม
ปฏิบัติการสร้างเครื่องมือของครูผู้สอนภาษาไทยด้วยการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนแบบเชื่อมโยง 
โดยด าเนินการคนละสถานท่ีและวันเวลาที่จัดขึ้นไม่ตรงกัน เนื่องจากลักษณะของกิจกรรมมี
เป้าหมายที่แตกต่างกัน 
 เชิงคุณภาพ 

 1. กิจกรรมจัดประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทย
แห่งชาติได้นักเรียนเป็นตัวแทนของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันใน
ระดับประเทศครบทั้ง 10 กิจกรรม 

 2. กิจกรรมประชุมปฏิบัติการสร้างเครื่องมือของครูผู้สอนด้วยการอ่าน คิดวิเคราะห์และ
เขียนแบบเช่ือมโยง ครูที่เข้าร่วมโครงการได้น าแนวทางการสร้างเครื่องมือเพื่อฝึกกระบวนการคิด
ขั้นสูงให้ผู้เรียนไปประยุกต์ใช้ในกรณีจัดการเรียนการสอนของตนเองได้ 
สรุปภาพรวมของการด าเนินการ 
 กิจกรรมจัดประกวดและแข่งขันทักษะวิชาภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ มี
นักเรียนโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ระดับประเทศ ด้านการอ่านตามแนว 
PISA โดยขึ้นรับโล่จาก เลขาธิการ สพฐ. ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี 
คุณครูสายสมร   มาฆะเซ็นท์ โรงเรียนคอนสวรรค์ ได้รับเกียรติบัตรประกาศเกียติคุณ ด้านการ
เขียนเรียงความ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ได้รับเกียรติบัติรประกาศเกียรติคุณ สถานศึกษาที่จัดการเรียน
การสอนประสบความส าเร็จด้าน O-NETกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีค่าเฉลีย่เพิ่มสูงขึ้น
มากกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ  3 ปีซ้อน และศน. ไชยวัฒน์   ชุ่มนาเสี่ยว ได้รับเกียรติบัตร
ประกาศเกียรติคุณ ด้านศึกษานิเทศก์ผู้พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย 
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ภาพประกอบกิจกรรม 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การผลิตพัฒนาก าลังคนและงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการของการพัฒนาประเทศ 
 

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม โครงการพัฒนาครูผู้สอน 5 กลุ่มสาระหลัก โดยใช้รูปแบบ PLC ผ่าน
กิจกรรมการพัฒนา 9 ขั้น 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อเปิดโอกาสให้สถานศึกษาในสหวิทยาเขตทั้ง 7 สหวิทยาเขต สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้ร่วมคิด ร่วมน าเสนอแนวทางการยกระดับคุณภาพการ
เรียนรู้สู่การประเมินระดับชาติ โดยใช้กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC 
 2. เพื่อให้สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีวัด แล้วประสบ
ความส าเร็จตามแนวทางการประเมินเชิงประจักษ์ของสพฐ. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับ
สถานศึกษาในสังกัด สพม.30 
 3. เพื่อสรุปผลการจัดประชุมปฏิบัติการเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้เสมอ สพ
ม.30 และ สพฐ 
ผลการด าเนินการ 
 1. ผู้บริหารโรงเรียน ผู้บริหารสหวิทยาเขตทั้ง 7 สหวิทยาเขต ได้แนวทางด าเนินการไป
ประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่การประเมินระดับชาติ (O-NET) โดยใช้กระบวนการสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู ้
 2. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ที่เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ ได้แนวทางด าเนินการ
ไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดขั้นสูงให้ผู้เรียนโดยใช้
กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เป็นฐานการขับเคลื่อน 
สรุปผลการด าเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 
 สหวิทยาเขตทั้ง 7 สหวิทยาเขต ได้แนวทางการยกระดับคุณภาพผู้เรียน สู้การประเมิน
ระดับชาติ (O-NET) ไปประยุกต์ใช้ในการเตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมในการทดสอบ O-NET 
ประจ าปี พ.ศ. 2560 ภายในสถานศึกษาของตนเอง 
 เชิงคุณภาพ 
 การเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียน เพื่อเข้ารับการประเมิน O-NET ของสถานศึกษา มี
แผนงาน/โครงการรองรับเด่นชัด 
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สรุปภาพรวมของการด าเนินการ 
 โครงการนี้จัดท าข้ึนเพื่อให้ประธานสหวิทยาเขต ผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตทั้ง 
7 สหวิทยาเขต และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ที่ใช้สอบ O-NET ได้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และระดมความคิดเพื่อค้นหาแนวทางในการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ O-NET เพิ่มสูงขึ้น ผ่านเกณฑ์รอ้ย 
3 ของ สพฐ. ร่วมกันอย่างพร้อมเพียง 
 

ภาพประกอบกิจกรรม 
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 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ICT เพื่อการศึกษา 
 
ชื่อโครงการ/ กิจกรรม โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(DLIT) ด้วย e-classroom 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 

2. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้สามารถใช้สื่ออิเล็กทรอนิคส์และนวัตกรรมในการ
จัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้  
ผลการด าเนินงาน    

1. ด าเนินการตามขั้นตอนการด าเนินการที่ได้วางแผนไว ้
2. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ  (DLIT) 
3. ครูผู้สอนสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีที่

เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการเรียนรู ้
สรุปผลการด าเนินงาน 
 เชิงปริมาณ   
                 - มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน  73  คน (เป้าหมายที่ก าหนด 80 คน) 
 เชิงคุณภาพ   

1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  (DLIT) 

2. ครูผู้สอนสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ด้วย
เทคโนโลยีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการเรียนรู ้
สรุปในภาพรวมของการด าเนินการ 
 สามารถด าเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการและผู้เข้ารับการอบรมมีความพึง
พอใจในการเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี ้
 

 
 

 



 

 รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓๐ 

ภาพประกอบกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 



 

 รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓๐ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการ 
 

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะมูลฝอยในสถานศึกษา
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดแก่นักเรียน 
       2. เพื่อรณรงค์การคัดแยกขยะ และการจัดการขยะ ณ แหล่งก าเนิดอย่างครบวงจร 
       3. เพื่อรณรงค์การสร้างวินัยในการรักษาความสะอาด การคัดแยกขยะ การลดปริมาณขยะ
อย่างถูกวิธี 
       4. เพื่อสร้างรายได้เสริมให้แก่มวลสมาชิกนักเรียน 
       5. เพื่อลดมลพิษจากขยะที่จะมีผลต่อสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 
        1. นักเรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
        2. นักเรียนคัดแยกขยะ จัดการขยะ ณ แหล่งก าเนิดได้ครบวงจร 
        3. นักเรียนมีวินัยในการรักษาความสะอาด ลดปริมาณขยะ 
        4. นักเรียนมีรายได้เสริม 
สรุปผลการด าเนินงาน 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ านวนร้อยละ 100 
2. นักเรียนสามารถคัดแยกขยะ และขจัดการขยะได้ครบวงจร จ านวนร้อยละ 100 
3. นักเรียนมีวินัย ท าให้สถานศึกษาสะอาด จ านวนร้อยละ 80 

เชิงคุณภาพ 
1. สามารถลดมลพิษจากขยะที่จะมีผลต่อสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 
2. ลดขยะปริมาณขยะในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. สร้างรายได้เสริมให้แก่สมาชิกนักเรียน 

 สรุปการด าเนินงานของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยในสถานศึกษา 
นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการได้มีความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะอย่างไรให้เกิดมีรายได้เสริม             
มีจิตส านึกในการจัดการขยะเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีวินัยในการทิ้งขยะ จึงท าให้โรงเรียน
สะอาด ลดปริมาณขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 



 

 รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓๐ 

ภาพประกอบกิจกรรม 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓๐ 

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 

วัตถุประสงค์ 

1  เพื่อจัดท าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30  

2. เพื่อให้มีข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร  ครอบคลุมภารกิจของหน่วยงาน  และ
ผู้รับบริการตลอดจนเขตพื้นท่ีการศึกษาสามารถใช้ระบบเครือข่ายสารสนเทศร่วมกับโรงเรียนใน
สังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เพื่อก ากับติดตามการพัฒนาสารสนเทศทางการศึกษาระบบ ( Education 
Management Information System : EMIS) ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ( Data 

Management Center: DMC) และระบบจัดเก็บฐานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) และน าข้อมูลใช้เพื่อการ
บริหารจัดการของหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง 

ผลการด าเนินงาน 
1. ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศมีความเข้าใจในการจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ

ทางการศึกษา 
2. ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษามีการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเข้าถึง

ระบบฐานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ( DMC) ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ( B-obec) ข้อมูลครุภัณฑ์ และ
ระบบรายงานข้อมูล online (EMIS) เพื่อให้ สพป./ สพม. และโรงเรียนในสังกัดรายงานข้อมูลผ่าน
ระบบ ตามก าหนดเวลา    ได้อย่างมีประสิทธิภาพ       

3. โรงเรียนทุกโรงเรียนรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคลได้ทันตามก าหนดเวลาก่อนท่ี
ระบบจะปิด โดย สพม.30 รายงานข้อมูลได้เป็นล าดับท่ี 18 ของทั้งประเทศ 

4. สรุปจัดท ารูปเล่มข้อมูลสารสนเทศของ สพม.30 เพื่อใช้ในการบริหารจัดการของ
หน่วยงาน 
สรุปผลการด าเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 

1.  มีผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา เข้ารับการอบรมจัดท า
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา จ านวน 37 โรงเรียนๆ ละ 2 คน รวม 74 คนและเจ้าหน้าท่ีของ 
สพม.30 จ านวน 9 คน รวม 83 คน ในวันท่ี 19 พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

2. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  มีเอกสารข้อมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษา 
 



 

 รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓๐ 

 เชิงคุณภาพ 
1. ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลของสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าระบบ

ฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาผ่านระบบOnline ได้อย่างถูกต้อง 
2. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  มีข้อมูลสารสนเทศไว้ใช้เพื่อ

การบริหาร จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ3.  โรงเรียนทุกโรงเรียนรายงานข้อมูลนักเรียน
รายบุคคลได้ทันตามก าหนดเวลาก่อนท่ีระบบจะปิดโดย สพม.30 รายงานข้อมูลได้เป็นล าดับท่ี 18 
ของทั่วประเทศ 

3. สรุปจัดท ารูปเล่มข้อมูลสารสนเทศของ สพม.30 เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
ของหน่วยงาน 
สรุปในภาพรวมของการด าเนินโครงการ   

1. โรงเรียนทุกโรงเรียนรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคลได้ทันตามก าหนดเวลาก่อนท่ี
ระบบจะปิดโดย สพม.30 รายงานข้อมูลได้เป็นล าดับท่ี 18 ของทั้งประเทศ 

2. จัดท ารูปเล่มข้อมูลสารสนเทศของ สพม.30  เพื่อใช้ในการบริหารจัดการของ
หน่วยงาน 

ภาพประกอบกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓๐ 

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการ 
โดยใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษา AMSS++ (Smart OBEC) 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานด้านการบริหาร
จัดการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและโรงเรียนได ้
 ๒. เพื่อพัฒนาการใช้งานโปรแกรมระบบสนับสนุนการบริหารจัดการส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา (AMSS++) ส าหรับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
และเป็นรูปธรรมมากข้ึนพร้อมทั้งเพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหารจัดการส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
 3. เพื่อติดตามการด าเนินงานการใช้โปรแกรมระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ 
(AMSS++) ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 
 7.1ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ดูแลระบบ มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบ 
AMSS++ และสามารถบริหารการใช้งานระบบ AMSS++ ภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 7.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ สามารถใช้งานระบบ AMSS++ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 7.3ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 
(AMSS++)เป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหารจัดการงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และช่วย
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สรุปผลการด าเนินงาน 

เชิงปริมาณ 
1. ครูผู้ปฏิบัติหน้าท่ีรับ-ส่งหนังสือและครูผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับการขออนุมัติไป

ราชการ โรงเรียนละ 2 คน จ านวน 74 คน 
2. บุคลากรในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จ านวน 17 คน

ดังนี้ 
1) กลุ่มอ านวยการ      3 คน  2) กลุ่มบริหารงานบุคคล      3 คน 
3) กลุ่มส่งเสริมฯ         3 คน  4) กลุ่มนโยบายและแผน      2 คน  
5) กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ  2 คน  6) กลุ่มบริหารงานการเงินฯ   2 คน 
7) หน่วยตรวจสอบฯ     1 คน  8) งานเลขาฯ ผอ.สพม.30   1 คน 

 



 

 รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓๐ 

เชิงคุณภาพ 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ สามารถใช้งานระบบ 

AMSS++ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ดูแลระบบ มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งาน

ระบบ AMSS++ และสามารถบริหารการใช้งานระบบ AMSS++ ภายในส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สรุปในภาพรวมของการด าเนินโครงการ   
      1) ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ดูแลระบบ มีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ
อบรมพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการโดยใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการเขตพื้นท่ี
การศึกษา AMSS++ (Smart OBEC)ประจ าปีงบประมาณ  2560ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
      2) ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
30 (AMSS++)เป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหารจัดการงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และ
ช่วยพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ภาพประกอบกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓๐ 

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีสมรรถนะส าคัญตามที่ระบุไว้ใน หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

2. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถทางวิชาการ ศิลปะและหัตถกรรมรวมทั้ง
กิจกรรมที่เป็นหนทางสร้างอาชีพ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชปณิธานของล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 

3. เพื่อจัดเวทีประกวดและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
ระดับภาคและระดับประเทศ 
สรุปผลการด าเนินงาน  

เชิงปริมาณ   

1)  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เข้าร่วม
แข่งขัน จ านวน 37  โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100  

2) โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จ านวน  37  
โรงเรียน  ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ครั้งท่ี 67 ปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดแขนแก่น จ านวน 36 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 97.30 
ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ ท่ีได้เป็นตัวแทน
แข่งขัน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 67 จ านวน 511 รายการ คิดเป็นร้อยละ 89.65 
จากรายการชนะเลิศจ านวนทั้งสิ้น 570 รายการ  

3) โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จ านวน  37 
โรงเรียน ได้รับรางวัลทั้งสิ้น จ านวน 2,100 รายการ ดังนี้ รายการชนะเลิศ จ านวน 511 รายการ 
รองชนะเลิศอันดับ 1 จ านวน 410 รายการ รองชนะเลิศอันดับ 2 จ านวน 293 รายการ เหรียญ
ทอง จ านวน 1,375 รายการ เหรียญเงิน จ านวน 471 รายการ เหรียญทองแดง จ านวน 254 
รายการ และเข้าร่วม จ านวน 137 รายการ จากจ านวนทั้งสิ้น 2,745 รายการ   

เชิงคุณภาพ   
1) นักเรียนมีความรู้ มีทักษะทางวิชาการ ศิลปะและหัตถกรรมรวมทั้งกิจกรรมที่

เป็นหนทางสร้างอาชีพในการด ารงชีวิต เนื่องจากการแข่งขันมีกิจกรรมครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ทั้งทางด้านวิชาการ และทักษะอาชีพ    

2) นักเรียนเป็นผู้มีสมรรถนะส าคัญตามที่ระบุไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 อันเกิดจากการแข่งขันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและ
กันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และในระดับท่ีสูงขึ้น 
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สรุปในภาพรวมของการด าเนินโครงการ   
ในการด าเนินงานโครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2560 ระดับเขต

พื้นที่การศึกษา  ได้ด าเนินการแข่งขันระหว่างวันท่ี 30 กันยายน - 2 ตุลาคม 2560 โดย
ด าเนินการพิธิเปิดในวันท่ี 30 กันยายน 2560 สพม.30 มอบหมายให้โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 
เป็นผู้รับผิดชอบ ส่วนการแข่งขันท าการแข่งขันระหว่างวันท่ี 30 กันยายน – 2 ตุลาคม 2560 
โดย สพม.30 มอบให้ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินการจัดแข่งขัน
ในแต่ละกิจกรรม ดังน้ันผู้สรุปจึงขอสรุปผลการด าเนินงานแยกเป็นศูนย์ และภาพรวมทั้งจังหวัด 
กลุ่มเป้าหมายศูนย์ละ 50 คน รวมทุกศูนย์ จ านวน 400 คน ดังนี ้
ศูนย์แข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 
สถานท่ีแข่งขัน โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

ผลสรุปพบว่า  มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 3.94-4.66) 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมมาก เท่ากับ 4.36 และเรียงล าดับที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับแรก 
ดังนี้ ล าดับที่ 1 ข้อ 9 ชุมชน ผู้ปกครอง ส่งเสริม สนับสนุน  (ค่าเฉลี่ย 4.66) ล าดับที่ 2 ข้อ 7 
โรงเรียนมีการส่งเสริม สนับสนุน  (ค่าเฉลี่ย 4.64) และ ล าดับท่ี 3 ข้อ 10 ผลส าเร็จของการเข้า
แข่งขัน         
ศูนย์แข่งขัน การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 
สถานท่ีแข่งขัน โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

ผลสรุปพบว่า  มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.22-4.76 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมมาก เท่ากับ 4.45 และเรียงล าดับที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับแรก 
ดังนี้ ล าดับที่ 1 ข้อ 9 ชุมชน ผู้ปกครอง ส่งเสริม สนับสนุน   (ค่าเฉลี่ย 4.76) ล าดับที่ 2 ข้อ 1 
ก่อนไปแข่งขันศึกษารายละเอียดการแข่งขันในครั้งนี้  (ค่าเฉลี่ย 4.72) และ ล าดับท่ี 3 ข้อ 10 
ผลส าเร็จของการเข้าแข่งขัน (ค่าเฉลี่ย 4.70)         
ศูนย์แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 
สถานท่ีแข่งขัน โรงเรียนกุดตุ่มวิทยา อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

ผลสรุปพบว่า  มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.30-4.58 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมมาก เท่ากับ 4.46 และเรียงล าดับที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับแรก 
ดังนี้ ล าดับที่ 1 ข้อ 7 โรงเรียนมีการส่งเสริม สนับสนุน ในครั้งนี้ (ค่าเฉลี่ย 4.58) ล าดับที่ 2 ข้อ 8 
เขตพื้นท่ีการศึกษาให้การสนับสนุน และการประสานงานในครั้งนี้  (ค่าเฉลี่ย 4.56) และล าดับที่ 3 
ข้อ 1 ก่อนไปแข่งขันศึกษารายละเอียดการแข่งขันในครั้งนี้ (ค่าเฉลี่ย 4.54)          
ศูนย์แข่งขันกิจกรรสุขศึกษาและพลศึกษา  โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 
สถานท่ีแข่งขัน โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 
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ผลสรุปพบว่า  มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.14-4.68) 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมมาก เท่ากับ 4.39 และเรียงล าดับที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับแรก 
ดังนี้ ล าดับที่ 1 ข้อ 7  โรงเรียนมีการส่งเสริม สนับสนุน ในครั้งนี้ (ค่าเฉลี่ย 4.68) ล าดับที่ 2 ข้อ 
9 ชุมชน ผู้ปกครอง ส่งเสริม สนับสนุน ในครั้งนี้  (ค่าเฉลี่ย 4.56) และล าดับที่ 3 ข้อ 1 ก่อนไป
แข่งขันศึกษารายละเอียดการแข่งขันในครั้งนี้ (ค่าเฉลี่ย 4.54)          
ศูนย์แข่งขันกิจกรรศิลปะ  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 
สถานท่ีแข่งขัน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ   อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

ผลสรุปพบว่า  มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.14-4.60) 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมมาก เท่ากับ 4.48 และเรียงล าดับที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับแรก 
ดังนี้ ล าดับที่ 1 ข้อ 1 ก่อนไปแข่งขันศึกษารายละเอียดการแข่งขันในครั้งนี้  (ค่าเฉลี่ย 4.60)  
ล าดับที่ 2 ข้อ 9 ชุมชน ผู้ปกครอง ส่งเสริม สนับสนุน ในครั้งนี้  (ค่าเฉลี่ย 4.56) และล าดับที่ 3 มี 
3 ข้อ ได้แก่ ข้อ 4 สถานท่ีที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการแข่งขันมีความเหมาะสม  (ค่าเฉลี่ย 4.50) ข้อ 
7 โรงเรียนมีการส่งเสริม สนับสนุน ในครั้งนี ้(ค่าเฉลี่ย 4.50) และ ข้อ 8 เขตพื้นท่ีการศึกษาให้การ
สนับสนุน และการประสานงานในครั้งนี้ (ค่าเฉลี่ย 4.68)    
ศูนย์แข่งขันภาษาต่างประเทศ  โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 
สถานท่ีแข่งขัน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ   อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

ผลสรุปพบว่า  มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 3.94-4.66) 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมมาก เท่ากับ 4.36 และเรียงล าดับที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับแรก 
ดังนี้ ล าดับที่ 1 ข้อ 2 ท่านมีความพร้อมในการเดินทางไปแข่งขันในครั้งนี้ (ค่าเฉลี่ย 4.60) ล าดับที่ 
2 ข้อ 7 โรงเรียนมีการส่งเสริม สนับสนุน ในครั้งนี้  (ค่าเฉลี่ย 4.64) และ ล าดับท่ี 3 ข้อ 10 
ผลส าเร็จของการเข้าแข่งขันในครั้งนี้  (ค่าเฉลี่ย 4.60)  
ศูนย์แข่งขันวิทยาศาสตร์  โรงเรียนภูเขียว 
สถานท่ีแข่งขัน โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล  อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

ผลสรุปพบว่า  มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.16-4.80) 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมมากท่ีสุด เท่ากับ 4.52 และเรียงล าดับที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับ
แรก ดังนี้ ล าดับที่ 1 ข้อ 9 ชุมชน ผู้ปกครอง ส่งเสริม สนับสนุน (ค่าเฉลี่ย 4.80)  ล าดับที่ 2 ข้อ 
7 โรงเรียนมีการส่งเสริม สนับสนุน  และ ล าดับที่ 3 ข้อ 10 ผลส าเร็จของการเข้าแข่งขัน   
(ค่าเฉลี่ย 4.64)   
ศูนย์แข่งขันคณิตศาสตร์  โรงเรียนคอนสวรรค์ 
สถานท่ีแข่งขัน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ  อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
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ผลสรุปพบว่า  มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.22-4.70) 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมมากท่ีสุด เท่ากับ 4.51 และเรียงล าดับที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับ
แรก ดังนี้ ล าดับที่ 1 ข้อ 7 โรงเรียนมีการส่งเสริม สนับสนุน (ค่าเฉลี่ย 4.70) ล าดับที่ 2 ข้อ 8 
เขตพื้นท่ีการศึกษาให้การสนับสนุน และการประสานงาน  (ค่าเฉลี่ย 4.64) และ ล าดับท่ี 3 ข้อ 9 
ชุมชน ผู้ปกครอง ส่งเสริม สนับสนุน (ค่าเฉลี่ย 4.62)   

 

ผลสรุปความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการ “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน” ประจ าปี 
2560 ภาพรวมทุกศูนย์การแข่งขัน กลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น 400 คน (นักเรียน ครู 
คณะกรรมการและคณะท างาน) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

สรุป  ความพึงพอใจขอนักเรียน ครู คณะกรรมการและคณะท างาน  ภาพรวมทุกศูนย์การแข่งขัน  
กลุ่มเป้าหมายจ านวน 400 คน ในการด าเนินการแข่งขันตามโครงการ “งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา         
ปีการศึกษา 2560 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 “เชิดชูศาสตร์ศิลป์  ทั่ว
ถิ่นศรัทธา เด็กชัยภูมิก้าวหน้า พัฒนาสู่สากล” 
พบว่า  มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.27-4.65) ความพึงพอใจ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.44 และข้อท่ีมีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 4 ข้อ 
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และข้อที่มีระดับความพึงพอใจมาก มีจ านวน 6 ข้อ โดยจัดเรียงล าดับ ดังนี้ ล าดับที่ 1 ข้อ 7 
โรงเรียนมีการส่งเสริม สนับสนุน (ค่าเฉลี่ย 4.65) ล าดับที่ 2 ข้อ 9 ชุมชน ผู้ปกครอง ส่งเสริม 
สนับสนุน (ค่าเฉลี่ย 4.64) ล าดับที่ 3 ข้อ 1 ก่อนไปแข่งขันศึกษารายละเอียดการแข่งขัน (ค่าเฉลี่ย 
4.54)  และ ล าดับท่ี 4 ข้อ 8 เขตพื้นท่ีการศึกษาให้การสนับสนุน และการประสานงาน  (ค่าเฉลี่ย 
4.52)  ล าดับท่ี 5 ข้อ 10 ผลส าเร็จของการเข้าแข่งขัน  (ค่าเฉลี่ย 4.47) ล าดับที่ 6 ข้อ 5 วิธี
จัดการแข่งขันมีความเหมาะสมกับกิจกรรม (ค่าเฉลี่ย 4.36) ล าดับที่ 7 ข้อ 3 ระยะเวลาในการจัด
กิจกรรมการแข่งขันมีความเหมาะสม  (ค่าเฉลี่ย 4.34) ล าดับที่ 8 มี 2 ข้อ ได้แก่ ข้อ 2 ท่านมี
ความพร้อมในการเดินทางไปแข่งขัน (ค่าเฉลี่ย 4.32) และ ข้อ 4 สถานท่ีที่ใช้ในการจัดกิจกรรม
การแข่งขันมีความเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 4.32) ล าดับที่ 9 ข้อ 6 การตัดสินผลงานของ
คณะกรรมการมีความยุติธรรม (ค่าเฉลี่ย 4.27)   
 

ภาพประกอบกิจกรรม 
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4.1 การอภิปรายผล 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ในปีงบประมาณ 25 60  ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน เพื่อให้การจัดการศึกษา
เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับหน่วยงานต้นสังกัด โดยมีการบริหารจัดการส านักงานโดยการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน ประกอบด้วย คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา  คณะอนุกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การนิเทศการศึกษา รวมทั้งหน่วยงาน องค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน 
 ซ่ึงในปีงบประมาณ 25 60 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้
ด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขึ้นพื้นฐาน ซ่ึงผลการด าเนินงานพบว่า 

1. ด้านคุณภาพทางการศึกษา  
1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

1.1 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 255๙ ใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในกลุ่มสาระหลัก 5 วิชายังมีค่า
คะแนนต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุกกลุ่มสาระ  

1.2 เม่ือเปรียบเทียบค่าคะแนนในปีการศึกษา 2557 - 2559 พบว่า  
๑.2.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระที่มีค่าคะแนนสูงขึ้นจากปี

การศึกษา 2558 คือ ภาษาไทย (+3.40) สังคมศึกษา (+2.61) ภาษาอังกฤษ (+1.09)  
 
 
 
 

 

ส่วนที่ 4 
การอภิปรายผล ปัญหาอุปสรรคและ

ข้อเสนอแนะ 
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ภาษาไทย สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ภาษาต่างประเ
ทศ 

(ภาษาอังกฤษ)

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

ปีการศึกษา 2557 34.53 45.45 26.01 28.12 37.68

ปีการศึกษา 2558 42.23 45.33 28.84 31.54 36.95

ปีการศึกษา 2559 45.63 47.94 29.93 28.49 34.27

ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 3 ปี
การศึกษา 2557-2559

(เฉล่ีย 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
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๑.2.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระที่มีค่าคะแนนสูงขึ้นจากปี
การศึกษา 2558 คือ ภาษาไทย (+4.25) ภาษาอังกฤษ (+3.20)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) ผลการประเมินคุณภาพภายนอก โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน)  
  ปี 2558 มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกตามมาตรฐานโรงเรียน โดย   
สมศ. รอบสาม จ านวน 37 มีโรงเรียนที่ได้รับการประเมินจ านวน 37 โรงเรียน มีผลการประเมิน
ในระดับดีจ านวน 33 โรง ระดับพอใช้จ านวน 4 โรง 
2. ด้านโอกาสทางการศึกษา 

1) อัตราการศึกษาต่อ 
2) อัตราการออกกลางคัน  
3) สนับสนุนเด็กด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาต่อ  
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3. ด้านการบริหารจัดการศึกษา  
4.2 ปัญหาอุปสรรค 

จาการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 
พบปัญหาและอุปสรรคที่เป็นปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงานยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควรดังน้ี  

4.2.1 ด้านการบริหารงานทั่วไป พบปัญหา  
- สถานที่ ห้องประชุมและลานจอดรถมีความคับแคบไม่สามารถรองรับผู้มาติดต่อ

ราชการและจัดประชุมได้อย่างเพียงพอ 
- การจัดโครงการให้ความรู้เรื่องระบบควบคุมภายในของสถานศึกษามีงบประมาณ

ที่จ ากัดและมีระยะเวลาในการด าเนินการน้อย ควรจัดสรรงบประมาณให้มากขึ้นและเพิ่ม
ระยะเวลาในการอบรมให้มีเน้ือหาสาระที่มากพอต่อการน าไปปฏิบัติใช้ได้จริง  

4.2.2 ด้านการบริหารงานบุคคล พบปัญหา  
- การจัดโครงการที่เก่ียวข้องกับการจัดฝึกอบรมมีการจัดสรรงบประมาณที่ล่าช้า ท า

ให้ต้องมีการปรับแผนงานการด าเนินงานและต้องมีการเลื่อนการอบรมออกไป  
- ระเบียบหลักเกณฑ์ของ ก.ค.ศ.ยังไม่ชัดเจนและแต่ละเขตพื้นที่ใช้เป็นแนวทางใน

การปฏิบัติไม่เหมือนกันท าให้เกิดปัญหาตามมาและส่งผลกระทบต่อขวัญก าลังใจของบุคลากร  
4.2.3 ด้านการบริหารงานนโยบายและแผน  
4.2.4 ด้านการบริหารวิชาการและนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา    พบ

ปัญหา  
- งบประมาณมีจ ากัดท าให้ไม่สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างครบถ้วน 

ตลอดจนระยะเวลาไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานเน่ืองจากมีภารกิจซ้ าซ้อนกันบางส่วน 
- บุคลากรมีจ านวนไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ปัจจุบันมีศึกษานิเทศก์จ านวน 9 

คน ไม่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานที่มีภาระงานมาก  
- ระยะเวลาในการปฏิบัติงานมีจ ากัด ท าให้เกิดความเร่งรีบในการปฏิบัติงานส่งผล

ท าให้การด าเนินโครงการยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร ดังน้ันควรมีการประสานอ านวย
ความสะดวกในการปฏิบัติงาน ให้ความสนใจและความร่วมมือ ให้ความช่วยเหลือและบริการให้
เกิดความส าเร็จตามเป้าหมาย เกิดความภาคภูมิใจ ให้เกิดขึ้นในองค์กร และจะส่งผลให้เกิดการ
พัฒนาองค์กรอย่างต่อเน่ือง  

- การใช้จ่ายงบประมาณมีความยุ่งยากหลายขั้นตอนควรส่งเสริม ให้ก าลังใจ และ
อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน การเบิกจ่ายงบประมาณ ให้ทันตามก าหนดเวลา  

ปัญหาอุปสรรคด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
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1) นักเรียนไม่เห็นความส าคัญของการน าผลการสอบไปใช้เท่าที่ควรดังน้ันสร้างความ
ตระหนักให้นักเรียนเห็นความส าคัญของการสอบ และการน าผลการสอบ O-NET ไปใช้ศึกษาต่อ 
ควรพัฒนาให้มีคลังข้อสอบเทียบเคียง O-NET และ PISA ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

2) ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร ควร
พัฒนาครูในด้านการการวัดและประเมินผลทางการศึกษาแนวใหม่เรื่องเทคนิคการจัดท า
แบบทดสอบให้สอดคล้องกับแบบทดสอบของ สทศ. 

3) ครูยึดหนังสือเรียนเป็นหลักในการจัดการเรียนการสอน  
4) ครูขาดเครื่องมือการวัดและประเมินผลที่หลากหลายรูปแบบตามแนวทางของ สทศ.

ดังน้ันควรส่งเสริมให้ครูวัดและประเมินผลนักเรียนในระดับชั้นเรียน/โรงเรียน โดยใช้รูปแบบ
ข้อสอบที่หลากหลาย สอดคล้องกับการทดสอบระดับชาติ  

4.2.5 ด้านการส่งเสริมการจัดการศึกษา พบปัญหา  
- การจัดอบรมนักเรียนยังขาดรูปแบบที่หลากหลาย ควรประสานวิทยากรภายนอก

ในการจัดกิจกรรมให้มีความหลากหลายมากขึ้นและดึงดูดให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความสนุกและได้รับ
ความรู้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  
- งบประมาณในการจัดโครงการมีจ ากัดและบางรายการไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบท าให้
การจัดโครงการไม่สามารถด าเนินการได้อย่างเต็มที่ ควรมีการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อ
การด าเนินงาน 

- โครงการที่ต้องด าเนินการมีจ านวนมากและด าเนินการในระยะกระชั้นชิดท าให้ไม่
สามารถด าเนินการได้ทันได้ อีกทั้งจ านวนบุคลากรของกลุ่มมีน้อยไม่เพียงพอต่อการจัดการกับ
ภาระงานที่มีมาก 

- โรงเรียนไม่สามารถรายงานผลการด าเนินงานตามที่ส านักงานเขตให้ด าเนินการได้ 
ท าให้ส านักงานเขตขาดข้อมูลที่จ าเป็นบางส่วนและการรายงานผลไม่สมบูรณ์ 

4.2.6 ด้านการบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ พบปัญหา  
- การเบิกจ่ายงบประมาณยังไม่สามารถด าเนินการเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายรายไตร

มาสได้โดยเฉพาะงบลงทุน ดังน้ันควรมีมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและติดตามผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณอย่างต่อเน่ือง 

4.2.7 ด้านการบริหารงานด้านแผนงานและงบประมาณ พบปัญหา  
- การขาดการติดตามประเมินผลโครงการที่ด าเนินการไปแล้ว ผู้รับผิดชอบโครงการ

ขาดการจัดท าเครื่องมือส าหรับวัดความส าเร็จของโครงการให้เห็นเป็นรูปธรรม  
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- การสื่อสารด้านงบประมาณระหว่างเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษายังไม่
เข้าใจตรงกันและเป็นไปในทิศทางเดียวกันท าให้บางภารกิจต้องมีการแก้ไขปัญหาที่เกิดความ
ยุ่งยากขึ้น 

- แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษายังไม่เป็นไปในรูปแบบเดียวกันและยังมี
การจัดท าแผนปฏิบัติการทั้งแบบปีงบประมาณและปีการศึกษา ควรมีการก าหนดการด าเนินงาน
ให้เหมือนกันเพื่อความสะดวกต่อการติดตามประเมินผลต่อไป 

4.2.8 ด้านการตรวจสอบภายใน พบปัญหา  
-การรายงานผลการตรวจสอบภายในของสถานศึกษายังมีความล่าช้าและควรจัดท า

แผนปฏิบัติงานตรวจสอบต้องก าหนดประเด็นให้ชัดเจนขึ้น  
4.2.9 ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา พบปัญหา  

- ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีปัญหากับการเข้าระบบบ้างในบางเวลา และผู้
ปฏิบัติเป็นบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานใหม่ ดังน้ันควรพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตให้
รองรับการใช้งานให้สะดวกรวดเร็วขึ้น 
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คณะผู้จัดท า 
 

ที่ปรึกษา 
1. นายปราโมทย์   ภูมิพันธ์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  30  
2. นายอานันท์   รองพล รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  
3. นายสิงห์ศักดิ์   แก้งค า รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  
4. นายชัยวัฒน์    ตั้งพงษ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  
5. นายสวาท    ฦาชา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  
6. นายเสรี   ปลอดโคกสูง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  
 

ผู้สนับสนุนข้อมูล 
ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  
 

คณะท างาน 
1. นายอานันท์   รองพล รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  
2. นางสุดาวรรณ์ ผลามิตร ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน  
3. นายเอกชัย   อ้อทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  
4. นางสาวสมจิตร   ตั้งเพียร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  
5. นายไกรฤกษ   ตันเบ็ต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
6. นางสาวปวริศา บุญสร้อย เจ้าหน้าที่ธุรการ 
7. นางสาววิจิตรา   ดาศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ 
8. นายอนุชิต  ถนอมพันธ์ุ  อัตราจ้างเหมาบริการ 
 

ออกแบบ/จัดท ารูปเล่ม 
๑. นางสุดาวรรณ์   ผลามิตร ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน  
๒. นางสาววิจิตรา   ดาศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ 
๓. นายอนุชิต   ถนอมพันธ์ุ อัตราจ้างชั่วคราว 
 

 



 

  

 
 

รายงานผลการด าเนินงาน 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

กลุ่มนโยบายและแผน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๐ 
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ตั้งอยู่เลขท่ี 393/2 ถนน ชัยภูมิ-บ้านเขว้า 
ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000 
โทรศัพท์ 0-4405-6766 โทรสาร 0-4405-6768 

Website : http://www.sesao30.go.th 
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มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด 

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