คำนำ
การจัดทำเอกสาร รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ ประมวลผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ซึ่งเปนขั้นตอนสำคัญ ที่บงบอกถึงการพัฒนางานทั้งผลสำเร็จตามกลยุทธ และเปาหมายที่กำหนด
เพื่อนำผลการดำเนินงานไปพัฒนาองคกร และเผยแพร ประชาสัมพันธใหกับหน วยงานภายนอกให ไดรับทราบ
การดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ตลอดปงบประมาณ พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 หวังเปนอยางยิ่งวาเอกสาร “รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30” จะเปนประโยชนตอ
ผูบริหารสถานศึกษาและผูเกี่ยวของ เพื่อรวมกันพัฒนาการศึกษาระดับมัธยมศึกษาของจังหวัดชัยภูมิตอไป

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
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สวนที่ 1

สภาพทั่วไป
1. สภาพทั่วไปของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
พระราชบัญ ญั ติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2545 และ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวด 2 มาตรา 10 กลาวถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานไววา การศึกษาตองจัดใหบุคคล
มีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึงและมี
คุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา
อารมณ สั งคม การสื่ อสารและการเรีย นรู หรือมีรางกายพิการ หรือทุ พพลภาพ หรือบุ คคลซึ่งไม ส ามารถ
พึ่ งตนเองได หรื อ ไม มี ผู ดู แ ล หรื อ ด อ ยโอกาส ต อ งจั ดให บุ ค คลดั งกล าวมี สิ ท ธิ แ ละโอกาสได รั บ การศึ ก ษา
ขั้ น พื้ น ฐานเป น พิ เศษ กอปรกั บ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติฉ บับ ที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
กรอบทิศทางแผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2560 - 2574) แผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนยุทธศาสตร
การปฏิ รูป การศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2558-2563) ไดใหความสำคัญตอการจัดการศึกษาขั้น พื้น ฐานต อ
ประชากรวัยเรียนใหไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 เปนหนวยงานที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2553 ลำดับที่ 30 ไดแก
จังหวัดชัยภูมิ ทำหนาที่สงเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตามการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชัยภูมิ รวม 16 อำเภอ จำนวน 37 โรงเรียน ใหสามารถจัดการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาเพื่อบริการประชาชนใหเปนคนดี มีคุณธรรม เปนคนเกง มีความรูความสามารถ มีคุณภาพตรงตาม
จุดเนนและเปาหมายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และความตองการ
ของชุมชนและของประชาชนจังหวัด ชั ย ภู มิ บริ ห ารจัดการในรูป แบบองค คณะบุ คคลบนพื้ น ฐานของหลั ก
ธรรมาภิบาล
2. สถานที่ตั้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ตั้งอยูเลขที่ 393/2หมูที่ 9 ชุมชนขี้เหล็กใหญ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000 โทรศัพท 044-056766, 044-056767
โทรสาร 044-056768, 044-056769 E-mail : webmaster@sesao30.go.th
3. สถานศึกษาในสังกัด
สำนั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษามั ธยมศึกษาเขต 30 มี อำนาจ หน าที่ ในการบริห ารจัดการศึ กษาขั้ น
พื้นฐานระดับมัธยมศึกษา มีสถานศึกษาในสังกัดจำนวน 37 แหง ดังนี้
1. โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
2. โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
3. โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
4. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
5 .โรงเรียนกุดตุมวิทยา
6. โรงเรียนบานคายวิทยา
7. โรงเรียนชีลองวิทยา
8. โรงเรียนภูพระวิทยาคม
9. โรงเรียนบานเขวาวิทยายน
10. โรงเรียนคอนสวรรค
11. โรงเรียนสามหมอวิทยา
12. โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา
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13. โรงเรียนปูดวงศึกษาลัย
15. โรงเรียนคูเมืองวิทยา
17. โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
19. โรงเรียนแกงครอวิทยา
21. โรงเรียนทามะไฟหวานวิทยาคม
23. โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น
25. โรงเรียนคอนสารวิทยาคม
27. โรงเรียนบานแทนวิทยา
29. โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา
31. โรงเรียนบางอำพันธวิทยาคม
33. โรงเรียนเริงรมยวทิ ยาคม
35. โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม
37. โรงเรียนหวยแยวิทยา

14. โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา
16. โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
18. โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา
20. โรงเรียนนาหนองทุมวิทยา
22. โรงเรียนภูเขียว
24. โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม
26. โรงเรียนโนนคูณวิทยาคารรัชมังคลาภิเษก
28. โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร
30. โรงเรียนละหานเจริญวิทยา
32. โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค
34. โรงเรียนเทพสถิตวิทยา
36. โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร

4. แผนที่เขตพื้นที่บริการของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30
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5. อำนาจหนาที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30
กฎกระทรวง กำหนดหลั กเกณฑ ก ารแบ งสว นราชการภายในสำนั กงานเขตพื้ น ที่ก ารศึกษา พ.ศ.
2546 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การแบ งส วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้น ที่ การศึกษา
มัธยมศึกษา พ.ศ. 2553 กำหนดอำนาจหนาที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้
1) จัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาใหสอดคลอง
กับ นโยบาย มาตรฐานการศึ กษา แผนการศึกษา แผนพั ฒ นาการศึ กษาขั้ น พื้ น ฐานและความต องการของ
ทองถิ่น
2) วิเคราะห การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุ นทั่วไปของสถานศึกษาและหนวยงานในเขต
พื้นที่การศึกษาและแจงการจัดสรรงบประมาณที่ไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบ รวมทั้งกำกับ ตรวจสอบ
ติดตามการใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว
3) ประสาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
4) กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา
5) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
6) ประสานการระดมทรัพยากรดานตางๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อสงเสริมสนับสนุนการ
จัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
8) ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น รวมทั้งบุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัด
การศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
9) ดำเนิ น การและประสาน สงเสริม สนับสนุน การวิจัย และพัฒ นาการศึกษาในเขตพื้น ที่
การศึกษา
10) ประสาน สงเสริม การดำเนินการของคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานดานการศึกษา
11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองคกรหรือหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนและ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในฐานะสำนักงานผูแทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา
12) ปฏิบัติหนาที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิไดระบุใหเปนหนาที่ของ
หนวยงานใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย
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6. โครงสรางการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
นายอุดมชัย ชัยจุฑาภัค
้ ่
ก.ต.ป.น.
เขตพื้นที่การศึกษา

หนวยตรวจสอบ

นายสวาท ชา

นายสิงหศักดิ์ แกงคำ

กลุมสงเสริม
การจัด
การศึกษา

กลุม
นโยบาย
และแผน

กลุม
สงเสริม
การศึกษา
ทางไกลฯ

กลุมนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล
การจัด

กลุมบริหาร
งานบุคคล

นายอานันท รองพล

กลุมพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา

กลุม
บริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย

กลุม
อำนวยการ

7. จำนวนบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
7.1 จำนวนขาราชการและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 จำแนกตามกลุม
ดังนี้
ที่

ตำแหนง/กลุม

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมอำนวยการ
กลุมบริหารงานบุคคล
กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
กลุมนโยบายและแผน
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
หนวยตรวจสอบภายใน
กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
รวม
ศึกษานิเทศก
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ลูกจางประจำ/พนักงานจาง
ชวยราชการ
รวมทั้งสิ้น

10.
11.
12.
13.

อัตรากำลัง(คน)
กรอบ
มีแลว
ขาด
1
5
8
16
9
8
12
2
3

64
19
83

1
4
3
8
5
5
5
0
1
3
1
37
9
2
19
1
65

5
8
4
3
7
2
2
28
11
38
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7.2 จำนวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
ที่

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

โรงเรียน

โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
โรงเรียนกุดตุมวิทยา
โรงเรียนบานคายวิทยา
โรงเรียนชีลองวิทยา
โรงเรียนภูพระวิทยาคม
โรงเรียนบานเขวาวิทยายน
โรงเรียนคอนสวรรค
โรงเรียนสามหมอวิทยา
โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา
โรงเรียนปูดวงศึกษาลัย
โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยาฯ
โรงเรียนคูเมืองวิทยา
โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา
โรงเรียนแกงครอวิทยา
โรงเรียนทามะไฟหวานวิทยาคม
โรงเรียนนาหนองทุมวิทยา
โรงเรียนภูเขียว
โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น
โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม
โรงเรียนคอนสารวิทยาคม

โรงเรียนโนนคูณวิทยาคารรัชมังคลาภิเษก

โรงเรียนบานแทนวิทยา
โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร
โรงเรียนละหานเจริญวิทยา
โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา
โรงเรียนบางอำพันธวิทยาคม
โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค
โรงเรียนเริงรมยวิทยาคม
โรงเรียนเทพสถิตวิทยา
โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม
โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร
โรงเรียนหวยแยวิทยา

อำเภอ

เมืองชัยภูมิ
เมืองชัยภูมิ
เมืองชัยภูมิ
เมืองชัยภูมิ
เมืองชัยภูมิ
เมืองชัยภูมิ
เมืองชัยภูมิ
เมืองชัยภูมิ
บานเขวา
คอนสวรรค
คอนสวรรค
คอนสวรรค
คอนสวรรค
หนองบัวแดง
หนองบัวแดง
หนองบัวแดง
ภักดีชุมพล
ภักดีชุมพล
แกงครอ
แกงครอ
แกงครอ
ภูเขียว
ภูเขียว
ภูเขียว
คอนสาร
คอนสาร
บานแทน
จัตุรัส
จัตุรัส
จัตุรัส
บำเหน็จณรงค
บำเหน็จณรงค
บำเหน็จณรงค
เทพสถิต
เทพสถิต
หนองบัวระเหว
หนองบัวระเหว

จำนวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ครู

151
138
101
49
26
30
14
12
47
54
19
16
13
94
29
16
34
32
124
18
39
148
18
20
64
27
57
78
15
18
10
30
18
35
31
40
12

พงก

3
5
3
3
0
1
1
1
2
3
3
1
3
17
5
9
14
4
4
6
7
5
4
3
14
3
14
1
1
1
5
3
3
6
13
5
6

ครูอัตราจาง

3
3
3
3
1
2
1
1
1
0
0
4
3
1
5
4
2
3
2
0
1
3
2
1
1
2
2
2
1
0
1
2
2
2
3
1
2

ธุรการ

1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1

รวม

158
147
108
56
28
34
16
14
51
58
23
21
19
113
40
30
51
40
131
25
48
157
24
24
80
33
74
82
17
19
16
36
24
44
48
47
21

6
ที่
1.
2.
3.
4.

ตำแหนง

จำนวน(คน)

ผูบริหารสถานศึกษา
ขาราชการครู
พนักงานราชการ
ครูอัตราจาง

86
1,660
182
99
รวม

2,027

7.3 การจำแนกขนาดของสถานศึกษา
ที่
1.
2.
3.
4.

ขนาดสถานศึกษา
โรงเรียนขนาดเล็ก <500 คน
โรงเรียนขนาดกลาง 500-1,499 คน
โรงเรียนขนาดใหญ 1,500-2,499 คน
โรงเรียนขนาดใหญพิเศษ >2,500 คน
รวม

จำนวน(โรง)
16
14
4
3
37

8. ขอมูลนักเรียนและหองเรียน
ที่

ระดับชั้น

1 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนตน
2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รวมทั้ง 2 ระดับ

จำนวนนักเรียน(คน)/จำนวนหองเรียน(หอง)
นักเรียนชาย นักเรียนหญิง นักเรียนรวม หองเรียน
2,873
2,746
2,751
8,370

3,208
3,120
3,137
9,465

6,081
5,866
5,888
17,835

172
167
164
503

1,790
1,711
1,719
5,220
13,590

2,877
2,850
2,871
8,598
18,063

4,667
4,561
4,590
13,818
31,653

146
147
147
440
943
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9. ผลการดำเนินงาน
จากการดำเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สรุปผลไดดังนี้
1. ดานคุณภาพการจัดการศึกษา
จากการดำเนิน งานที่ ผานมา แมวาจะมี การพั ฒ นาการเรียนการสอนวิชาหลัก 8 กลุ มสาระ
ไดแก ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ สุขศึกษาฯ ศิลปะ และการงานอาชีพ
อยางเขมขน มีการพัฒนาครู พัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง แตผลการประเมินคุณภาพ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของวิชาหลักคาเฉลี่ยยังไมเปนที่นาพอใจ อันเนื่องมาจากโรงเรียนสวนหนึ่งขาดสื่อที่มีคุณภาพ และขาดทักษะ
การเลือกใชสื่อ เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับเด็กในแตละชวงวัย นอกจากนี้ยังพบวานักเรียนสวนหนึ่งที่อานไมออก
เขียนไมได และไมมีนิสัยรักการอาน
จากการรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปที่ผานมา พบวา นักเรียน ครู ผูบริหารสถานศึกษา
และบุ คลากรทางการศึกษาทุ กระดับ ให ความสำคัญ กับ การเตรีย มความพรอมเพื่ อเขาสู ป ระชาคมอาเซี ย น
คอนขางนอย โดยเฉพาะดานภาษาที่สอง ปรากฏผลดังตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนี้
การทดสอบทางการศึ กษาระดับ ชาติขั้นพื้น ฐาน (O-Net) รายวิชากลุ มสาระหลัก 4 กลุมสาระ
ไดแก ภาษาไทยคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาตางประเทศชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 6 ปการศึกษา 2560 – 2561 ดังนี้
1) ผลการสอบ O-Netระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 (4 กลุมสารระการเรียนรู)
กลุมสาระการเรียนรู

ปการศึกษา
2560

2561

ผลตาง

ภาษาไทย

46.89

53.49

+6.60

คณิตศาสตร

25.25

28.86

+3.61

วิทยาศาสตร

31.69

35.86

+4.17

ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

28.79

28.19

-0.60
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2) ผลการสอบ O-Netระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 (4 กลุมสาระการเรียนรู)
กลุมสาระการเรียนรู

ปการศึกษา
2560

2561

ผลตาง

ภาษาไทย

45.90

43.85

-2.05

คณิตศาสตร

21.13

26.67

+5.54

สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

32.50

33.60

+1.10

วิทยาศาสตร

27.80

29.50

+1.70

ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

23.56

26.88

+3.32

2. ดานโอกาสทางการศึกษา
การจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน แม วาจะเป ด โอกาสให ส ามารถจัด การศึ กษาไดห ลากหลาย
รูปแบบทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย รวมถึงมีการสงเสริม สนับสนุน ใหบุคคล ครอบครัว องคกร
ชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคม หรือภาคสวนตาง ๆ เขา
มามีสวนรวมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การดำเนินงานดังกลาว พบวาไมสามารถนำไปสูการปฏิบัติอยาง
เปนรูปธรรม การเทียบโอนความรูระหวางการศึกษาในระบบนอกระบบ และตามอัธยาศัยยังมีความยุงยาก
ซับซอนในการปฏิบัติงาน สงผลใหประชากรวัยเรียน ผูดอยโอกาสบางสวน ไมสามารถเขาถึงการรับบริการทาง
การศึกษา โดยเฉพาะผูที่อยูในทองถิ่นหางไกลทุรกันดาร ยากจน ถูกทอดทิ้ง
3. ดานประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
การกระจายอำนาจการบริหารจัดการสูสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา พบวา
การมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหารจัดการยังไมสามารถดำเนินการไดอยางเปนรูปธรรม การพัฒนา
ผูบริหารการศึกษาและผูบริหารสถานศึกษา การสรางความเขมแข็งตอองคคณะบุคคล ทั้งในสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ตลอดจนความรวมมือของผูปกครอง ชุมชน หนวยงานภาครัฐ และเอกชน จึง
เปนสิ่งจำเปนตอการบริหารจัดการศึกษา ซึ่งจะเปนกลไกนำไปสูการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้
ยังพบวาจำนวนโรงเรียนขนาดเล็กมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง จึงเปนปจจัยที่ไมสามารถสะทอนใหเห็นการ
จัดการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

สวนที่ 2

ทิศทางการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
วิสัยทัศน (Vision)
“สรางคนดี มีปญญา พึง่ พาตนเอง”
พันธกิจ (Mission)
1. สงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนทุกคนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง และมีคุณภาพ
2. สงเสริมใหผูเรียนเปนบุคคลแหงการเรียนรูควบคูคุณธรรมและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล
คานิยมองคกร(Corporate Culture)
“มุงผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม บริการดวยใจ โปรงใสสะอาด”
กลยุทธสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
จากวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตรกลยุทธ และจุดเนนของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกำหนดกลยุทธ เปาประสงค จุดเนนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 30 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561ที่สอดคลองกับ จุดเนน 6 ยุทธศาสตร กระทรวงศึกษาธิการ ดังตอไปนี้
1. จุดเนนดานจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
2. จุดเนนดานพัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสราง ขีดความสามารถในการ
แขงขัน
3. จุดเนนดานสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. จุดเนนดานขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ
5. จุดเนนดานการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
6. จุดเนนดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา
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1. จุดเนนดานจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
1. สงเสริมความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข
1.1 ร อ ยละ 100 ของสถานศึ ก ษามี ก ารบู ร ณาการ “ศาสตร พ ระราชา” มาใช ในการจั ด
กระบวนการเรียนรูอยางยั่งยืน
1.2 รอยละ 100 ของสถานศึกษาปลูกฝงและเสริมสรางวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท
สันติวิธีต อตานการทุ จริตคอรัปชั่ น และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษั ตริย
ทรงเปนประมุข
1.3 รอยละ 100 ของผูเรียนมีความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับสถานบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย ผานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูประวัติศาสตรและความเปนพลเมือง
2. ปลูกฝงผูเรียนดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค
2.1 รอยละ 100 ของผูเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร
และคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
2.2 รอยละ 100 ของผูเรียนที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม
3. รอยละของสถานศึกษานำ “ศาสตรพระราชา” มาใชในการจัดกระบวนการเรียนรู
3.1 รอยละ 80 ของสถานศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษแตละประเภทมีการพัฒนาการจัดการศึกษา
ตามบริบทของพื้นที่
2. จุดเนนดานพัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสราง ขีดความสามารถใน
การแขงขัน
1. เสริมสรางความเขมแข็งในการพัฒนาผูเรียนอยางมีคุณภาพดวยการปรับหลักสูตร การวัด
และประเมินผลทีเ่ หมาะสม
1.1 รอยละ 100 ของสถานศึกษานำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสูการปฏิบัติให
เกิดประสิทธิภาพ
1.2 รอยละ 100 ของสถานศึกษาจัดการเรียนรูสอดคลองกับหลักสูตร ตามความจำเปนและ
ความตองการของผูเรียน ชุมชน ทองถิ่น และสังคม
1.3 รอยละ 80 ของผูเรียนผานเกณฑการประเมินความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษ
1.4 รอยละ 100 ของสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนภาษาอาเซียนอยางนอย 1 ภาษา
1.5 รอยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบการวัดและประเมินผล ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู
2.1 พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู
2.2 รอยละ 100 ของสถานศึกษาจัดกิจกรรมสงเสริมรักการอาน
2.3 ผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีคะแนน O-Net ตั้งรอยละ 50 ขึ้นไป
แตละกลุมสาระมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา
2.4 ผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีคะแนน O-Net ตั้งรอยละ 50 ขึ้นไป
แตละกลุมสาระมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา
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2.5 รอยละ 100 ของผูเรียนมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สอดคลองกับทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
2.6 รอยละ 100 ของผูเรียนมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สอดคลองกับทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
2.7 รอยละ 100 ของผูเรียนมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สอดคลองกับทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
2.8 รอยละ 100 ของสถานศึกษามีหลักสูตรทักษะอาชีพอยางนอย 1 หลักสูตร
2.9 รอยละ 100 ของผูเรียนที่มีความตองการจำเปนพิเศษ (ผูพิการ ผูดอยโอกาส และผูมี
ความสามารถพิเศษ) ไดรับการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาเต็มตามศักยภาพดวยรูปแบบที่เหมาะสม
2.10 รอยละ 100 ของสถานศึกษาจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ
3. สรางขีดความสามารถในการแขงขัน
3.1 คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (Programme for
International Student Assessment) สูงขึ้น
3.2 รอยละ 100 ของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education)
มีนวัตกรรมเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม สอดคลองกับประเทศไทย 4.0
4. สงเสริมสนับสนุนการทำวิจัย และนำเสนอผลการวิจัยไปใชพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
4.1 รอยละ 80 ของหนวยงานทุกระดับมีผลงานวิจัยและนำผลการวิจัยไปใชในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา
4.2 รอยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิจัยในชั้นเรียนและนำผลการวิจัยไปใช
พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู การวัดประเมินผล
3. จุดเนนดานสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหสามารถจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพในรูปแบบ
ที่หลากหลาย
1.1 รอยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาเขารับการพัฒนาผานสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย
1.2 รอยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาการจัดการเรียนรูอยางมี
คุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย
2. การพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
2.1 รอยละ 100 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีแผนอัตรากำลังในการสรรหาและบรรจุ
แตงตั้งตรงความตองการของสถานศึกษา
2.2 รอยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษามีระบบการประเมินและการพัฒนาครูผูชวย
2.3 รอยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสุขในการปฏิบัติงาน
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4. จุดเนนดานขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ
1. เพิ่มโอกาสการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
1.1 รอยละ 100 ของประชากรวัยเรียนภาคบังคับไดรับโอกาสในการเขารับบริการทาง
การศึกษาอยางทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค
1.2 รอยละ 90 ของประชากรวัยเรียนไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดรับโอกาสเขารับบริการ
ทางการศึกษาอยางทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค
1.3 รอยละ 100 ของผูเรียนไดรบั การพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียน
1.4 รอยละ 100 ของผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบสงเสริมความประพฤติ
นักเรียน
1.5 รอยละ 100 ของผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบคุมครองนักเรียน
1.6 รอยละ 100 ของผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในการสรางภูมิคุมกันทางสังคม
2. ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
2.1 รอยละ 100 ของผูเรียนไดรับการสนับสนุน สงเสริม การจัดการศึกษาที่เหมาะสม เต็มตาม
ศักยภาพ
2.2 รอยละ 100 ของผูเรียนไดรับการสนับสนุนการใชเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาอยางทั่วถึง
5. จุดเนนดานการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
1. จัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิต
1.1 รอยละ 100 ของหนวยงานทุกระดับจัดกิจกรรมสงเสริม สนับสนุนการสรางจิตสำนึกรักษ
สิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรมและนอมนำแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 รอยละ 100 ของหนวยงานทุกระดับมีหลักสูตรกระบวนการเรียนรู การสรางเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่ดีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
1.3 รอยละ 100 ของหนวยงานทุกระดับมีเครือขายความรวมมือกับภาคสวนตางๆ ในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางนอย 1 เครือขายขึ้นไป
6. จุดเนนดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
1.1 รอยละ 100 ของหนวยงานทุกระดับใชจายงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ มีการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
1.2 รอยละ 100 ของหนวยงานทุกระดับจัดทำแผนการใชจายงบประมาณสอดคลองแนว
ทางการดำเนินงาน โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
1.3 รอยละ 100 ของหนวยงานทุกระดับไดรับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัด
การศึกษา
1.4 รอยละ 80 ของสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล

สวนที่ 3

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562
นโยบายที่ 1 ดานการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
1. โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ปการศึกษา 2561
วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนปกติและเด็กพิเศษเรียนรวมไดเขารวมการแขงขันทักษะทางดาน
วิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปหัตถกรรมการแสดงวัฒนธรรมไทย วัฒ นธรรมพื้นบาน และสิ่งประดิษฐในระดับ
พื้นที่ ระดับภาคและระดับประเทศ
2. เพื่อสงเสริมใหมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู การนำเสนอผลงานทางวิชาการ สำหรับนักเรียน ครู ผูบริหาร
บุคลากรทางการศึกษา ผูปกครองนักเรียนตลอดจนประชาชนทั่วไป
3. เพื่อนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินกิจกรรมโครงการ และการเตรียมความพรอมกอนการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
งบประมาณ

47,380 บาท

ผลการดำเนินงาน
การจัดอัน ดับผลการแขงขัน งานศิลปหั ตกรรมนักเรียน ระดั บชาติ ครั้งที่ 69 ปการศึกษา 2562
จังหวัดศรีสะเกษ ระหวางวันที่ 12 – 14 ธันวาคม พ.ศ. 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 30
สรุปผลการจัดเรียงลำดับโดยการนับเหรียญรางวัลที่ไดรับเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
และเขารวม และสรุปผลจัดเรียงอันดับและเหรียญรางวัลโดยการนับเหรียญรางวัลที่ไดรับเหรียญทอง รางวัลชนะเลิศ
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 และเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ผลการแขงขันแสดงไดตาราง
สพม.30 (ชัยภูมิ)
กลุม สพม.30 ชัยภูมิ 1
กลุม สพม.30 ชัยภูมิ 2
กลุม สพม.30 ชัยภูมิ 3
รวมเหรียญรางวัล

การจัดเรียงลำดับ และอันดับเหรียญรางวัล (เหรียญ)
เหรียญทอง อันดับ
เหรียญชนะเลิศ อันดับ
15 (137)
25 (4)
51 (99)
42 (2)
104 (104)
55 (1)
340
7

หมายเหตุ
รวมทุกสังกัด

1. การเปรียบเทียบผลการจัดอันดับการแขงขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปะหัตถกรรมวิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ ปการศึกษา 2561 จังหวัดบุรีรัมย และผลการจัดอันดับการแขงขัน
งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ แสดงไดดังตาราง
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สพม.30 (ชัยภูมิ)
กลุม สพม.30 ชัยภูมิ 1
กลุม สพม.30 ชัยภูมิ 2
กลุม สพม.30 ชัยภูมิ 3
รวมเหรียญรางวัล

การจัดเรียงอันดับ (จำนวน 61 เขต)
อันดับ (เหรียญทอง)
อันดับ (เหรียญชนะเลิศ)
ป พ.ศ.
ป พ.ศ. 2562 ป พ.ศ. 2561 ป พ.ศ. 2562
2561

4 (135)
37 (105)
47 (93)
333

13 (137)
51 (99)
104 (104)
340

11 (7)
47 (1)
54 (1)
9

25 (4)
42 (2)
55 (1)
7

หมายเหตุ

รวมทุกสังกัด

สรุปการจัดอันดับผลการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปการศึกษา 2562
จังหวัดศรีสะเกษ ระหวางวันที่ 12 – 14 ธันวาคม พ.ศ. 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30
อันดั
บที่
13
51
44

เขตพื้นที่การศึกษา

เหรียญ เหรียญ เหรียญ
ทอง
เงิน ทองแดง
กลุม สพม.30 ชัยภูมิ 1 137
51
22
กลุม สพม.30 ชัยภูมิ 2 99
43
25
กลุม สพม.30 ชัยภูมิ 3 104
37
31
รวม
340 131
78

เขา
รวม
4
8
11
23

รวม
210
167
172
549

2. สรุปผลการวิเคราะหแบบสอบถามการจัดการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69
ปการศึกษา 2562
ขอมูลทั่วไป
1. ตำแหนงผูตอบแบบสอบถาม
ตำแหนงผูตอบแบบสอบถาม
1. ผูบริหารสถานศึกษา
2. ครูผูสอน

รอยละ
2.2
97.8
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2. กลุมสาระการเรียนรู
กลุมสาระการเรียนรูที่ตอบคำถาม
1. กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
2. กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
3. กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4. กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
5. กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
6. กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
กลุมสาระการเรียนรูที่ตอบคำถาม
7. กลุมสาระสุขศึกษา และพลศึกษา
8. กลุมสาระการงานอาชีพ
10. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

รอยละ
6.5
6.5
37
13
13
6.5
รอยละ
2.2
8.7
6.5

3. แบบสอบถามการจัดการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69
ปการศึกษา 2562
รายการ
X
SD ระดับการประเมิน
1. การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารเกี่ยวกับกิจกรรมการแขงขัน 3.65 18.29
มาก
ของแตละกลุมสาระการเรียนรู
2. การประชาสัมพันธดานสถานที่และการเดินทางไปยังสถานที่ทำ
4 19.41
มาก
การแขงขัน
3. ความเหมาะสมของสถานที่และการอำนวยความสะดวก
4 21.16
มาก
ดานสถานที่ในการจัดการแขงขัน
4. ความเพียงพอของคณะกรรมการและอุปกรณที่ใชในการแขงขัน 3.99 18.11
มาก
5. ความสะดวกในการติดตอประสานงานในการแกไขปญหาตางๆ 3.99 16.95
มาก
ที่เกิดขึ้น
ขอเสนอแนะในการดำเนินงาน
1. รายจายสูงมาก ควรมีงบประมาณสวนกลางสนับสนุน
2. สถานที่จัดแขงขันนาจะใชโรงเรียนที่เปนศูนยจะไดไมตองมาแออัดในตัวจังหวัด
3. ควรเตรียมคอมพิวเตอรใหมีคุณภาพเทาๆกัน เพื่อไมใหเกิดความเสียเปรียบ
4. ความจะมีการประชาสัมพันธฺใหทั่วถึง
5. การแขงขันระดับเขตพื้นที่ควรจัดใหเร็วกวานี้เนื่องจากชัยภูมิมีปญหาในการหาที่พัก
6. บรรยากาศการแขงขันภาพรวมดีมาก
7. กิจกรรม science show ม.ปลาย เครื่องเสียงไมคอยดีคะ ไมคลอยเสียงมีปญหาไมชัดเจน ลำโพง
เล็กเสียงเบามาก
8. ควรเตรียมความพรอมเรื่องสถานที่พักใหมีจำนวนเพียงพอตอผูเขาแขงขัน
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9. กรรมการไมควรใหคะแนนโรงเรียนตัวเอง (ในระดับเขตพื้นที่)
10. ประชาสัมพันธเรื่องวันเวลาสถานที่แขงขันแตละกิจกรรลาชาเกินไป
11. กรรมการควรมีการแจงเรื่องการใชปากกา เชนการคัดลายมือ เพราะการฝกซอมใชปากกาอีก
แบบแตพอแขงปากกาอีกแบบ ควรปรับปรุงเรือ่ งนี้
12. ความยุติธรรมของคณะกรรมกา การกลั่นกรองผูเปนกรรมการของแตกลุมสาระใหหลากหลาย
โรงเรียน
13. ผลงานที่แขงขันที่ไดรับรางวัลควรเปนสิทธิ์ของสถานที่จัดงาน ควรเก็บไวเพื่อเปนที่ระลึกและ
เปนตัวอยางอางอิง ไมควรใหนำกลับ สวนผลงานที่ไมไดรางวัลใหนำกลับคืนได
14.อยากใหประกาศผลในวันถัดไปของการแขงขันทันที
15. การบริการที่พักดีมากๆ
16. หากเปนไปไดควรเลื่อนพิธีเปดมาจัดภาคเชา (ระดับชาติ)
17. ระยะเวลาในการจัดงานเหมาะสมดีมาก
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2. โครงการ

บริหารจัดการขยะของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
“ทำความดีดวยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดลอม” ประจำป 2562

วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางความเขาใจและความรวมมือจากทุกสวนงานในการนำทฤษฏี 3Rs มาประยุกตใช
แบบบูรณาการ
2. เพื่ อสนั บสนุ นการลดปริมาณขยะมู ลฝอยที่ แหลงกำเนิ ด และการเพิ่ มประสิทธิภาพการนำขยะ
มูลฝอยกลับมาใชประโยชนใหม
๓. เพื่อสรางการมีสวนรวมของผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา
ในการดูแลรักษาสภาพแวดลอมโดยการจัดกิจกรรมรณรงคการบริหารจัดการขยะ
๔. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการขยะของสำนักงานใหครบวงจรและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
๕. เพื่อสรางภาพลักษณที่ดีของสำนักงานโรงเรียนในสังกัด ที่เปนองคกรดานการศึกษาที่ตระหนักถึง
ปญหาสิ่งแวดลอมและรับผิดชอบตอสังคม
งบประมาณ

40,000 บาท

ผลการดำเนินงาน
เชิ งปริ ม าณ : ผู บ ริ ห ารการศึ ก ษา ผู บ ริ ห ารสถานศึ กษา ครู และบุ ค ลากรทางการศึ กษาในสั งกั ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จำนวน 100 คน เขารวมกิจกรรมโครงการ
เชิ งคุ ณ ภาพ : ผู เข ารวมกิ จ กรรมในโครงการเกิ ดจิ ต สำนึ ก มี การขยายองค ความรูการปรับ เปลี่ ย น
พฤติกรรมดานการคัดแยกขยะที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ขอเสนอแนะในการดำเนินงาน
1. ตั้งคณะทำงานโดยมีทีมที่มีประสบการณ
2. ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการจัดทำโครงการฯ
3. ประชาสัมพันธภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษาในสังกัดโดยชี้ใหเห็นความสำคัญ
ของโครงการฯ
4. เชิญทีมวิทยากรที่มีความสามารถ และมีประสบการณ
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3. โครงการ

แขงขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ (กีฬานักเรียนโซนหุบเขา) ครั้งที่ 43

วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระสุขศึกษา พลศึกษาของสถานศึกษา
2. เพื่อสรางเสริมสุขภาพ ใหนักเรียน มีพลานามัยแข็งแรง ทั้งทางรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม
สติปญญา หางไกลจากยาเสพติด มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรักความสามัคคี ปลูกฝงการเปนนักกีฬา
ทีด่ ีใหแกนักเรียน มีระเบียบ มีวินัย มีน้ำใจเปนนักกีฬา
3 เพื่อพัฒนาการจัดการแขงขันกีฬาในระดับจังหวัดใหไดมาตรฐานสากล ทั้งนักเรียน นักกีฬา
ครูผูฝกสอน ผูจัดการทีม และการบริหารจัดการรวมกัน ใหนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางดานกีฬา
ไดรับการสงเสริมและพัฒนาใหเปนนักกีฬาที่มีความเปนเลิศทางดานกีฬา
4. เพื่อระดมทรัพยากรภาครัฐ เอกชน ใหมีสวนรวมในการสงเสริมพัฒนานักเรียนและเยาวชน ใหเปน
นักกีฬาตัวแทนของจังหวัดชัยภูมิ เขารวมการแขงขันกีฬาในระดับภาคและระดับประทศตอไป
งบประมาณ

จำนวน 300,000 บาท

ผลการดำเนินงาน
เชิงปริมาณ
1. นักเรียน นักศึกษา ครู คณะกรรมการ เจาหนาที่ กองเชียร จากสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดชัยภูมิ
ตลอดจนประชาชนทั่วไปไดเขารวมการแขงขันกีฬาและชมการแขงขันกีฬา จำนวน 50,000 คน
มีการแขงขันจำนวน 16 ชนิดกีฬา
2. ครูและบุคลากรทุกสังกัดไดพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน ถายทอดประสบการณในการ
ทำงานรวมกัน รูทักษะในการแขงขันกีฬาแตละชนิด
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียน นักศึกษาที่เขารวมการแขงขันกีฬา มีความรู เขาใจกฎกติกา มีมารยาทในการเลนกีฬา
เกิดความรักความสามัคคีในหมูคณะ รักการเลนกีฬา ใชกีฬาเปนเครื่องมือในการออกกำลังกาย และไมยุงเกี่ยว
กับยาเสพติดทุกชนิด
2. นักเรียน นักศึกษาที่เขารวมการแขงขันกีฬามีรางกายแข็งแรงสมบูรณ มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม
จริยธรรม มีความรัก ความสามัคคี และมีคานิยมที่พึงประสงคของสังคมไทย 12 ประการ
3. นักเรียน นักศึกษาที่เขารวมการแขงขันกีฬาแตละชนิดกีฬาไดฝกทักษะ มีประสบการณในการแขงขัน
กีฬาที่สูงขึ้น สามารถเขารวมการแขงขันในระดับเขต ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ได
4. นักเรียน นักศึกษาไดรับการสงเสริมและพัฒนาใหเปนนักกีฬาที่มีความเปนเลิศทางดานกีฬา
5. บุคลากรที่เปนกรรมการเจาหนาที่จัดการแขงขันแตละชนิดกีฬาไดพัฒนาศักยภาพดานการจัดการ
และการตัดสินกีฬาตามกติกาสากลไดอยางมีมาตรฐานอยางดียิ่งขึ้น
ขอเสนอแนะ

ควรจัดหางบประมาณชวยสนับสนุนใหโรงเรียนที่เปนเจาภาพในการจัดการแขงขันกีฬาใหเพียงพอ
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นโยบายที่ 2 ดานการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
1. โครงการ

การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยปการศึกษา 2562

วัตถุประสงค
1. เพื่ อ ให ผู บ ริ ห าร ครู ผู ส อนภาษาไทย ครู บ รรณารั ก ษ ให ค ำสำคั ญ มี ค วามตระหนั ก และร ว ม
รับผิดชอบในการเรงรัดพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย
2. เพื่อใหครูผูสอนทุกกลุมสาระการเรียนรูในโรงเรียนมีความรูความเขาใจและสามารถเชื่อมโยงการ
จัดการเรียนรูเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย
3. เพื่อส งเสริมกระบวนการนิ เทศภายในสถานศึกษาในสังกัดใหมีความเขมแข็งโดยมุงผลสัมฤทธิ์
สูคุณภาพของผูเรียน
4. เพื่อใหนักเรียนมีความรูความสามารถในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ตามมาตรฐานการเรียนรู
ที่กำหนด
5. เพื่อนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยที่สงผลตอ
คุณ ภาพของผู เรีย น และการดำเนิ น การตามนโยบายของกระทรวงศึ กษาธิการ งานนโยบาย จุ ดเน น ของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และงานนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 30
6. เพื่อสงเสริมพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในสถานศึกษาและปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนของครูที่สงตอคุณภาพผูเรียน
ผลการดำเนินงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ไดดำเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาการเรียน
การสอนภาษาไทย ประจำป 2562 โดยมีรายละเอียดของแตละกิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการแขงขันทักษะภาษาไทยโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ไดดำเนินการแขงขั้น จำนวน 5 กิจกรรม โดยแบงเปน 2 ระดับ คือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน และระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเปนตัวแทนเขารวมแขงขันกิจกรรมตามโครงการรักษภาษาไทย ของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สงผลใหนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
ประเภทกิจกรรม คัดลายมือ
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการประกวดหองสมุดโรงเรียนดีเดน และยอกนักอาน(The best Reader
Award) โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ไดดำเนินการเชิญชวนโรงเรียนในสังกัดเขา
รวมประกวด เพื่อขอรับรางวัลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 30
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการคัดลายมือสำหรับครูผูสอนและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ไดดำเนินการเชิญชวนโรงเรียนในสังกัดเขารวมประกวด เพื่อขอรับ
รางวัลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 30
กิจกรรมที่ 4 การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยใหนักเรียนอานออกเขียนได
อานคลองเขียนคลอง โดยสำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒ นาครูกลุมสาระการเรียนรูภ าษาไทยเพื่อเสริมสรางสมรรถนะการจัดกิจกรรมการอานออกเขียนได
อานคลองเขียนคลอง สำหรับครูมัธยมศึกษาตอนตน

25
สรุปผลการดำเนินงาน
1. เชิงปริมาณ
1.1 สถานศึกษาในสังกัดทุกแหงไดรับการพัฒนาทักษะภาษาไทยเพื่อเสริมสรางนิสัยรักการ
อานและการเรียนรู และมีคุณภาพ
1.2 นักเรียนในสังกัดทุกคนมีความสุขกับการอานอยางนอย 12 เลมตอป หรือ 60 นาที่ตอวัน
1.3 มี แ ผนการส ง เสริ ม แลพั ฒ นาคุ ณ ภาพครู บ รรณารั ก ษ ครู ห รื อ บุ ค ลากรที่ ท ำหน า ที่
บรรณารักษ
1.4 สถานศึกษาทุกแหง สามารถจัดกิจกรรมเสริมสรางนิสัยรักการอานและการเรียนรูอยาง
มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
1.5 สถานศึกษามีหองสมุดมีชีวิตที่มีมาตรฐานไวบริการใหแกนักเรียนทุกระดับชั้น
1.6 สถานศึ กษามี สื่ อการอานและนวัตกรรมการอานที่มี คุณ ภาพ มี ป ริมาณเพี ย งพอแก
นักเรียนทุกระดับชั้น
1.7 สถานศึกษามี การจัดกิจกรรมสงเสริมการอานออกเขียนได อานคลองเขี ยนคลองใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 4
2. เชิงคุณภาพ
2.1 นักเรียนมีทักษะภาษาไทยเหมาะสมกับวัยและสามารถนำความรูจากการอานไปใชใน
ชีวิตประจำวันและประยุกตใชแกปญหาในการดำเนินชีวิต
2.2 นักเรียนใฝรูใฝเรียนและนิสัยรักการอาน
2.3 สถานศึกษามีหองสมุดจัดกิจกรรมสงเสริมการอานและการเรียนรูอยางสม่ำเสมอ
2.4 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาหรือซอมเสริมนักเรียนที่มีปญหาดานการอาน
การเขียน และการอานคิดวิเคราะหเปนรายบุคคล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3
3. การดำเนินการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยตามนโยบาย “เดินหนาและพัฒนาการ
อานออกเขียนได” จากผลการประเมินผลการเรียนรูวรรณคดีและวรรณกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่
1 – 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
3.1 สงเสริม และสนับสนุนใหโรงเรียนนำผลการประเมินผลการเรียนรูวรรณคดีและ
วรรณกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 6 มาใชเปนขอมูลพื้นฐานสำหรับวิเคราะหเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการอาน การเขียนวรรณคดีและวรรณกรรมใหกับนักเรียน โดยมุงเนนกิจกรรมที่สงเสริมให
ผูเรียนไดวิเคราะห วิจารณ และประเมินผลคุณคาของวรรณคดีและวรรณกรรม รวมทั้งการเชื่อมโยงขอคิดที่ได
จากวรรคดีและวรรณกรรมเพื่อนำไปประยุกตใชในชีวิตจริงมากยิ่งขึ้น เพื่อใหนักเรียนมีความรูความสามารถใน
ดานวรรณคดีและวรรณกรรมตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดที่กำหนดไวในหลักสูตร
3.2 สงเสริม และสนับสนุนใหครูผูสอนและนักเรียนเห็นความสำคัญของการประเมินเพื่อ
พั ฒ นาความสามารถนั ก เรี ย นการอ า นและการเขี ย น โดยการประเมิ น ผลระหว า งเรี ย น (Formative
Assessment) และนำผลการประเมินมาใชเปนขอมูลในการคัดกรองและพัฒนานักเรียนเปนรายบุคคล
3.3 สงเสริม สนับสนุนการนำผลการคัดกรองไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช
กระบวนการของการสร า งชุ ม ชนทางวิ ช าชี พ (Professional Learning Community : PLC) ทั้ ง ในวิ ช า
ภาษาไทยและครูผูสอนในสาระการเรียนรูอื่น ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในการพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาไทย
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โดยมีเปาหมายเพื่อ 1) พัฒนานักเรียนใหมีนิสัยรักการอาน รูจักคิดวิเคราะห วิจารณและประเมิน
ค าอย างมี เหตุ ผ ล 2) พั ฒ นานั กเรีย นให มีทั กษะในการเชื่อมโยงความคิดคุณ คาวรรณคดีและวรรณกรรม
เพื่อนำไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจำวัน 3) ใหนักเรียนไดสรางผลงานของตนเองดวยวรรณคดี
และวรรณกรรมจากการจัดกิจกรรม โดยสรุปผลการจัดกิจกรรม ดังตารางตอไปนี้
กิจกรรม
1. นักเรียนรักการอาน รูจักคิด
วิเคราะห และวิจารณอยางมี
เหตุผล
2. นักเรียนมีทักษะในการ
เชื่อมโยงความคิดคุณคาวรรณคดี
และวรรณกรรมเพื่อนำไป
ประยุกตใชใหเกิดประโยชนใน
ชีวิตประจำวัน
3. นักเรียนสรางผลงานของ
ตนเองจากการทำกิจกรรม

เชิงปริมาณ
นักเรียนทุกคน เขารวมกิจกรรม
คายภาษาพัฒนาวรรณคดีและ
วรรณกรรม
นักเรียนทุกคน เขารวมหรือมีสวน
รวมในการจัดกิจกรรมเขาคาย

เชิงคุณภาพ
นักเรียนรักการอาน รูจักคิด
วิเคราะห และวิจารณอยางมีเหตุผล
เพิ่มขึ้น รอยละ 60
1. นักเรียนนำความรูจากวรรณคดี
วรรณกรรมไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจำวันได
2. มีวัสดุพรอมสำหรับการทำ
กิจกรรม
นักเรียนทุกคน เขารวมหรือมีสวน นักเรียนมีผลงานจากการทำ
รวมในการจัดกิจกรรมเขาคาย
กิจกรรมคนละอยางนอย 1 ชิ้นงาน
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ภาพประกอบโครงการ

กิจกรรม การประกวดหองสมุดดีเดน และยอดนักอาน (The best Reader Award) โดย
นายชัยวัฒ น ตั้งพงษ ผูอำนวยการสำนั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได เป น
ประธานในการมอบโลเกียรติยศ และเกียรติบัตร ใหกับสถานศึกษา ผูบริหาร ครู และนักเรียน
ในวันประชุมผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
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กิจกรรม การชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อเสริมสรางสมรรถนะการสอนการอาน
การเขียน ตามแนวทางการวัดและประเมินผล PISA โดยวิทยากรตนแบบ จากโรงเรียนภูเขียว
ณ หองประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
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กิจกรรม การแขงขันทักษะภาษาไทย ภายใตโครงการรักษภาษาไทย ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเขารวมการแขงขันทักษะภาษาไทย
ตามโครงการรักษภาษาไทย ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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2. โครงการ

การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2561

วัตถุประสงค
1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3 และชั้นมัธยศึกษา
ปที่ 6 ในสั งกั ดสำนักงานเขตพื้ น ที่ การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 เพิ่มสูงขึ้น รอยละของผูเรียนที่มีคะแนน
ผลการทดสอบทางการศึ กษาระดับชาติ ขั้นพื้ นฐาน(O-NET) มากกวารอยละ 50 ในแต ละวิชาเพิ่ มขึ้น จาก
ปการศึกษาที่ผานมา
2. เพื่อพัฒนาครูในการนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใชในการ
ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน
3. เพื่อสงเสริมระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา โดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์
ของหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัด โดยใชโรงเรียนเปนฐาน (SBM)
ผลการดำเนินงาน
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และมัธยมศึกษาปที่ 6 ไดรับการเตรียมความพรอมดานความรู
ทักษะกระบวนการในแตละวิชากอนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
2. ผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562 ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
ชั้น

ภาษาไทย

สังคมศึกษา

อังกฤษ

คณิตศาสตร

วิทยาศาสตร

ม. 3
ม.6

54.74
39.12

33.97

31.71
25.29

25.87
21.80

29.97
27.38

รวมทุกกลุม
สาระฯ
35.57
29.51

3. รอยละ 100 ของสถานศึกษามีการนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ไปใชในการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน
4. โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 16 โรงเรียน
ไดรับงบประมาณโรงเรียนละ 5,000 บาท เพื่อเปนคาใชจายในการดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนายกระดับการ
ทดสอบ O-NET นักเรียน สงผลใหผลการทดสอบ O-NET โรงเรียนขนาดเล็กมีคาคะแนนเฉลี่ยเพิ่มมากขึ้น
5. โรงเรียนไดรับการนิเทศบูรณาการโดยใชพื้นที่เปนฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช
หองเรียนเปนฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียนภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 โดยโรงเรียน
ไดรับ การนิ เทศในด านการบริห ารจั ดการ ด านระบบการพัฒ นาการจัด การเรีย นการสอน ดานผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียน ดานปจจัยสงเสริมจากภายนอก ระหวางวันที่ 20 - 29 มกราคม 2563
ขอเสนอแนะในการดำเนินงาน
ควรมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู และการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรูเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผูเรียน
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นโยบายที่ 3 ดานการพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
1. โครงการ

สงเสริมใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย คุณธรรม จริยธรรม
มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อพัฒนาและสรางพื้นฐานใหผูเรียนตาม
พระบรมราโชบายดานการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10

วัตถุประสงค
1. เพื่อเสริมสรางความรูทางวินัย คุณธรรม จริยธรรม ใหสามารถปฏิบัติตน และปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพ เปนแบบอยางที่ดีของสังคม
2. เพื่ อพั ฒนาความรู ทั กษะ การจั ดการเรียนการสอนเพื่ อให ผู เรียนมี คุณภาพและเป นพลเมื องที่ ดี
ของสังคม
3. เพื่ อส งเสริ มสนั บ สนุ น ให ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาน อมนำพระบรมราโชบาย
ดานการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 ไปพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่กำหนดได
งบประมาณ

จำนวน 180,000 บาท

ผลการดำเนินงาน
โครงการสงเสริมใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย คุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพเพื่อพัฒนาและสรางพื้นฐานใหผูเรียนตามพระบรมราโชบายดานการศึกษาของในหลวงรัชกาล
ที่ 10 พบวา ผูเขาอบรมมีความพึงพอใจในการเขารวมโครงการดังกลาว ไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
นอมนำพระบรมราโชบายดานการศึกษาของในหลวง ร.10 สูการปฏิบัติ ไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับวินัย
คุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงานและปฏิบัติตน ไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเปนพลเมือง
ที่ดีและเปนขาราชการที่ดีมีความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และการเสริมสราง
คุณภาพการปฏิบัติงานสามารถนำความรูที่ไดรับมาใชปรับปรุงการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ
ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการจัดอบรมอยางตอเนื่อง เพื่อใหความรูใหมๆ ที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน และ
ความกาวหนาในวิชาชีพ
2. ควรจัดกิจกรรมที่เนนการทำงานเปนกลุมมากขึ้น เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู และสราง
ความสัมพันธของผูเขาอบรม
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2. โครงการ

พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ตามแนวทางของการพัฒนา
ครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp)

วัตถุประสงค
1. เพื่ อให ครูผู สอนภาษาอั งกฤษไดรับการพัฒ นาเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตาม
แนวทางของการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp)
2. เพื่ อส งเสริ มให ครูผู ส อนภาษาอั งกฤษสามารถจั ดการเรี ย นรู และสรางบรรยากาศสิ่ งแวดล อม
ที่ ส งเสริ ม สนั บ สนุ น ให ผู เรี ย นได เรี ย นรู แ ละฝ ก ทั ก ษะด านการใช ภ าษาอั งกฤษเพื่ อ การสื่ อ สารได อ ย า ง
มีประสิทธิภาพ
งบประมาณ

จำนวน 60,000 บาท

ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินการพั ฒ นาในครั้งนี้ บ รรลุ ตามวัตถุป ระสงค ของโครงการ จากการเตรี ยมความพรอม
เปนอยางดีของกรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน และผูเกี่ยวของทุกฝาย ครูผูสอนภาษาอังกฤษไดรับ การ
พัฒนาเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ตามแนวทางของการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษ ใน
ระดั บภู มิภาค (Boot Camp) และสามารถนำความรูที่ไดรับไปใชในการจัดการเรียนรู และสรางบรรยากาศ
สิ่งแวดลอม ที่สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนไดเรียนรูและฝกทักษะดานการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารไดอยาง
มีประสิทธิภาพ เนื่องดวยการอบรมครั้งนี้ ไดรับความอนุเคราะหวิทยากรที่ผานการอบรม Boot Camp และ
เปนวิทยากรแกนนำชาวไทย (Thai Master Trainer) ที่ทำงานรวมกับวิทยากรหลักของ British Council จึง
เปนบุคคล ที่มีความรูความสามารถเหมาะสมในการถายทอดใหกับผูเขารับการอบรมเปนอยางดี สามารถจัด
กิจกรรมการอบรมไดอยางสนุกสนานและเปดโอกาสใหทุกคนมีสวนรวมในการทำกิจกรรมอยางทั่วถึง ผูเขารวม
การพัฒนาไดลงมือปฏิบั ติกิจกรรมจริงดวยตนเอง (Active Learning) ทำให เกิดความรูความเขาใจที่ ชัดเจน
สวนสถานที่ในการอบรมที่ มีคาคะแนนความพึ งพอใจน อยที่ สุดนั้น เนื่องจากมี การเปลี่ยนแปลงยายสถานที่
ในวันสุดทายของการอบรมจากการที่มีคณะศึกษาดูงานเขามา(ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
มัธยมศึ กษา เขต 30 และผูเข ารวมการพั ฒ นาไม คนเคยกับสถานที่ ใหม ส วนระยะเวลาการอบรมสวนมาก
ผูเขารวมการพัฒนามีความคิดเห็นวาระยะเวลานอย ไมเหมาะสมกับเนื้อหาการอบรมซึ่งมีมาก ทำใหกิจกรรม
เรงรัดเกินไป
ขอเสนอแนะ
การอบรมครั้งนี้ ผูเขารับการอบรมไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
สิ่งที่ประทับใจของการอบรมครั้งนี้
 ระยะเวลาเหมาะสมกับกิจกรรม
 ไดรับความรูจากวิทยากรดวยวิธีการที่หลากหลาย
 ไดพบปะเพื่อนครูและไดแชรประสบการณสอน พรอมทั้งไดเทคนิควิธีการสอนใหมๆ ไปใชใน
หองเรียน
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การมีสวนรวมของผูเขาอบรม
เนื้อหามีประโยชนมาก
วิทยากรและผูเขารวมการอบรมใหการชวยเหลือซึ่งกันและกัน
วิทยากรถายทอดความรูไดดี ทำใหไดรับความรู ความสนุกในการเรียนการสอน
วิทยากรใหความรูเต็มที่ เต็มความสามารถ และ ศน. เปนกำลังใจชวยชี้แนะตลอดระยะเวลาการ
อบรมฯ
ไดเรียนรูเทคนิคการสอนของวิทยากรและผูเขารวมกิจกรรมแตละคน ซึ่งดีมาก
วิทยากรมีความรูความสามารถดีมาก ยอดเยี่ยม เปยมดวยคุณภาพ มีวิธีการนำเสนอที่ดีมาก และ
สามารถถายทอดความรูไดดีมาก ทำใหครูสามารถนำความรูหลังจากอบรมไปพัฒนา ตอยอดในชั้น
เรียนไดเปนอยางดี
วิทยากรนารักและเปนกันเอง การใชใจของวิทยากรในการใหความรูตอผูรวมอบรมอบรม
ไดแชรความรูกับเพื่อนครู และวิทยากรนารักใหคำแนะนำสิ่งที่มีประโยชน
การดูแลเอาใจใสและความเปนกันเองของผูเกี่ยวของ วิทยากร รวมถึง สพม. อยางดีมาก
ไดเทคนิคและความรูที่สามารถนำไปปรับใชในการเรียนการสอนไดดีมาก

สิ่งที่ควรพัฒนาในการดำเนินโครงการ
 เวลาในการฝก อยากเห็นชิ้นงาน
 ควรมีสื่อ วัสดุอุปกรณที่ทันสมัย เชน โปรเจคเตอรตางๆ ใหพรอม
 อยากใหจัด 15 วันแบบเดิมถาเปนไปได
 ควรมีสถานที่เลนเกมตางๆ หรือทำกิจกรรมไดกวางขวางเพียงพอ
 ไมควรจัดรูปแบบที่นั่ง บอยเกินไป
 ไมควรยายสถานที่ที่ใชในการจัดกิจกรรมระหวางวันที่อบรม ทำใหเกิดความสับสน
 ควรจัดกิจกรรมเชนนี้ตอเนื่องตลอดไป โดยเพิ่มเติมกิจกรรมและเทคนิคใหม ๆ เพิ่มขึ้น
 ขยายระยะเวลาในการอบรมเปน 1 สัปดาห จะไดมีเวลาทำกิจกรรมมากกวานี้
 จัดสรรงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับการจัดกิจกรรม
ประเด็นที่ตองการเขารับการพัฒนาในโอกาสตอไป
 สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันจริง
 การสอนทักษะการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 Speaking
 Classroom management
 เทคนิคการสอนใหมๆ และการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย
 การใชสื่อ ICT ในการจัดการเรียนการสอน
 วิจัยและนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
 เทคนิคและวิธีการสอนในชั้นเรียน ใหมีความหลากหลายมากขึ้น โดยนำเทคโนโลยี
เขามามีสวนรวมในการใชสื่อในชั้นเรียน เพื่อใหทันสมัยมากขึ้น
 การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทุกรูปแบบ
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นายสวาท ชา รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ประธานพิธีเปด

คณะกรรมการดำเนินโครงการ
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กิจกรรมกลุมสัมพันธ

กิจกรรมกลุม

สาธิตการสอน
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Micro Teaching

ประธานมอบเกียรติบัตรวิทยากร : นางสาวอาทิตยา พิไลกุล และ นางสาวปยธิดา นามวิจิตร
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นางศศิธร โพธิ์ออนแยม ศึกษานิเทศก สรุปผลการอบรม

ภาพหมูคณะวิทยากร และ ผูเขารับการอบรม
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3. โครงการ

การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวม ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

วัตถุประสงค
๑. เพื่ อ พั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาโรงเรี ย นในสั งกั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๐ ใหมคี วามรู ความสามารถและทักษะในการพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการเรียนรวมไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
๒. เพื่ อสรางความเขมแข็งใหโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐
ที่จัดการเรียนรวมในรูปแบบการจัดการเรียนการสอน มีเหมาะสมกับสภาพความพิการในแตละประเภท
๓. เพื่อใหมีการนิเทศ ติดตามการดำเนิ นงาน และสงเสริมการทำงานรวมกันของทุกภาคสวน ครู
ผูปกครอง สำนักสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐ และศูนยการศึกษาพิเศษประจำจังหวัด
ชัยภูมิ เปนเครือขายการพัฒนาที่ยั่งยืน
งบประมาณ

๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท

ผลการดำเนินงาน
๑. ผูเขารับการอบรมมีเพศหญิงคิดเปนรอยละ ๘๓ เพศชายรอยละ ๑๗

เพศ (ชาย - หญิง)

ชาย
17%

หญิง
83%

๒. ผูเขารับการอบรมสวนใหญมีประสบการณการทำงานเกี่ยวกับการศึกษาเรียนรวม ๐-๑ ป ซึ่งคิดเปน
รอยละ ๕๕ เนื่องจากแตละโรงเรียนมีการโยกยายครูและบุคลากรทางการศึกษา การปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงาน
ทำใหผูที่รับผิดชอบงานเรียนรวมสวนใหญเปนครูบรรจุใหม และไมมีประสบการณในการทำงานเฉพาะดาน

5 ปี ขนึ ้ ไป
10%

ประสบการณ์ทาํ งานเกี่ยวกับการจัดการ
นักเรียนเรียนรวม

2-5 ปี
35%

0-1 ปี
55%
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๓. เพื่ อเป นโอกาสทางการศึกษา แก นักเรียนที่ มีความบกพรองจำเปนตองจัดการศึกษาใน
รูป แบบ “การจั ดการเรี ยนร วมและเรี ยนรวม” ให นั กเรีย นเข าถึ งการศึ กษาได อย างทั่ วถึ ง เน น การจั ด
กระบวนการเรียนการสอน สนองความแตกต างระหว างบุ คคลให ผูเรียนสามารถเรียนรวมกันได โดยไม
แบงแยกและเลือกปฏิบัติในโรงเรียน นอกจากนี้ในการจัดการศึกษาใหกับเด็กและเยาวชนที่มีความบกพรอง
ใหมีประสิทธิภาพจำเปนตองพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวของโดยเฉพาะครูที่
รับผิดชอบดูแลเด็กนักเรียนพิการเรียนรวมในโรงเรียนปกติ และพี่เลี้ยงเด็กพิการ ซึ่งมีความใกลชิดกับเด็ก
พิการมากที่สุด ใหมีคุณภาพและปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานหรือเกณฑที่กำหนด จึงนับไดวาการอบรมให
ความรูในครั้งนี้ เปนแนวปฏิบัติที่ดีที่ควรสงเสริมสนับสนุนเปนอยางยิ่ง
ขอเสนอแนะในการดำเนินงาน
ผูเขารับการอบรม เสนอใหมีการอบรมในเรื่องการจัดทำสื่อนวัตกรรมเพื่อใหกับนักเรียน
เนื่องจากบางครั้งสื่อการเรียนการสอนที่ไดรับจากศูนยศึกษาพิเศษ ไมสามารถใชกับนักเรียนระดับมัธยมได
สพม.30 ไดเสนอโครงการตอเนื่องใหครอบคลุมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรวม
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ภาพกิจกรรมอบรมพัฒนาการจัดการเรียนรวม ปงบประมาณ 2562
ระหวางวันที่ 13-14 มิถุนายน 2562 (2 วัน)
ณ หองประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

ภาพการติดตามผลการดำเนินการของโรงเรียนในสังกัด

46
ชวงเดือนสิงหาคม – กันยายน 2562
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4. โครงการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV)

วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรูพัฒนา
ทักษะดาน Digital Literacy ตามแนวทางการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
2. เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดใหมีกิจกรรมการเรียนรูเกี่ยวกับทักษะดาน Digital
Literacy ตามแนวทางการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
ผลการดำเนินงาน
1. ครูสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในจัดการเรียนรู มีสื่อ นวัตกรรมและแหลงเรียนรูที่หลากหลาย
ใหสอดคลองกับการพัฒนาทักษะดาน Digital Literacy
2. ครูมีความรู ความเขาใจ และมีทักษะการประยุกตใชการจัดการศึกษาดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถจัดการเรียนการสอนทักษะดาน Digital Literacy ใหผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. นักเรียนใชเทคโนโลยีการจัดการศึกษาดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนเครื่องมือในการเรียนรูใน
สาขาวิชาตาง ๆ ตามกลุมสาระการเรียนรู ทั้งในและนอกหองเรียน ชวยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
และเพิ่มศักยภาพในการเรียนรูของนักเรียนเกี่ยวกับทักษะ Digital Literacy ไดอยางมีประสิทธิภาพ
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5. โครงการ

องคกรแหงความสุข สนุกกับการทำงานเปนทีม

วัตถุประสงค
1. เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะในการปฏิบัติงาน สามารถนำความรูที่ไดรับมาปรับปรุงการปฏิบัติงานให
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. เพื่ อให บุ คลากรมีทัศนคติ ที่ดีในการทำงานรวมกันเปนทีม มีความสัมพันธอันดี มีความสามัคคี
มีภาวะผูนำในการปฏิบัติงาน สามารถสรางความสำเร็จในการทำงานรวมกันเปนทีมเพื่อกาวสูองคกรแหงความสุข
งบประมาณ

จำนวน 268,050 บาท

ผลการดำเนินงาน
จากการดำเนินโครงการองคกรแหงความสุข สนุกกับการทำงานเปนพบวา ผูเขาอบรมมีความพึงพอใจ
ในการเขารวมโครงการดังกลาว ไดรับความรูเกี่ยวกับการเพิ่มทักษะในการทำงานใหมีประสิทธิภาพ การทำงาน
เปนทีม การแลกเปลี่ยนเรียนรู การสรางปฏิสัมพันธรวมกัน การสรางความรักและความสามัคคีของคนในองคกร
การวางแผนการทำงานและการแกปญหารวมกันการปรับเปลี่ยนแนวคิดและกระบวนการทำงานเพื่อใหบรรลุ
เปาหมายในการทำงานการสรางเจตคติที่ดีตอองคกร มีความรักและความภาคภูมิใจตอองคกรการรับฟงความ
คิดเห็นของผูอื่น การยอมรับและใหเกียรติผูอื่นการมีสวนรวมในความสำเร็จขององคกรการสรางหรือแสวงหา
นวัตกรรมในการทำงานใหมีประสิทธิภาพการประเมินผลเพื่อปรับปรุงการทำงานใหมีประสิทธิภาพ สามารถนำ
ความรูที่ไดรับไปปรับปรุงกระบวนการทำงานใหมีประสิทธิภาพ เพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคกรและกาวสู
องคกรแหงความสุข
ขอเสนอแนะ
- ควรมีการจัดโครงการอยางตอเนื่อง เพื่อเปนการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู ทักษะในการปฏิบัติงาน
ใหมีประสิทธิภาพและสรางความรัก ความสามัคคีใหบุคลากร
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6. โครงการ

โรงเรียนประชารัฐ

วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีและทักษะการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารใหแกครูและบุคลากรของ
โรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ
ผลการดำเนินงาน
1. ผูบริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จำนวน 37 คน
2. ผูบริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐมีทักษะดานเทคโนโลยีและทักษะ
การใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
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นโยบายที่ 4 ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
1. โครงการ สรางโอกาสทางการศึกษา
วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมใหทุกโรงเรียนมีกระบวนการรับนักเรียนที่โปรงใส ตรวจสอบได เปนธรรม และเสมอภาค
2. เพื่ อสงเสริมใหสำนั กงานเขตพื้ นที่การศึกษามั ธยมศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ ดูแลการรับ
นั กเรี ย นให เป น ไปด ว ยความเรี ย บร อย เด็ กที่ อยู ในเกณฑ การศึ กษาภาคบั งคั บ ได เข าเรี ย นในระบบจนจบ
ภาคบังคับ ครบทุกคน
งบประมาณ

20,000 บาท

ผลการดำเนินงาน
การรับนักเรียนเปนไปตามประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2562 นักเรียนไดเขาเรียนครบทุกคน
ขอเสนอแนะในการดำเนินงาน
กระบวนการพิจารณาใหความเห็นชอบตาง ๆ ควรเสร็จสิ้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อใหทัน
และเปนไปตามปฏิทินการรับนักเรียนที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด
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2. โครงการ

การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปการศึกษา 2561

วัตถุประสงค

1. เพื่อใหการดำเนินการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เปนไปอยางมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กำหนด
2. เพื่อใหการดำเนินการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เปนไปดวยความบริสุทธิ์ยุติธรรม มีความโปรงใส
และเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
3. เพื่อยกยองและเชิดชูเกียรติ นักเรียน สถานศึกษาที่มีผลงานเปนที่ประจักษ และไดรับรางวัล
พระราชทาน
4. เพื่อกระตุนสถานศึกษาในสังกัดที่จัดการศึกษาดีมีคุณภาพเขารวมโครงการเพิ่มขึ้นทุกป
งบประมาณ

44,320 บาท

ผลการดำเนินงาน
1. นักเรียนที่ผานเกณฑการประเมิน 5 คน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
เสนอชื่อเขารับการประเมินคัดเลือก เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปการศึกษา 2561 ระดับกลุมจังหวัด
2. สถานศึกษาที่ผานเกณฑการประเมินเปนตัวแทนเขารับการประเมินคัดเลือกในระดับกลุมจังหวัด
จำนวน 4 แหง ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก 1 แหง ขนาดกลาง 1 แหง ระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก 1 แหง
ขนาดกลาง 1 แหง
ขอเสนอแนะในการดำเนินงาน
1. ควรกำหนดเปนนโยบายของสำนักงานเขต เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
และสนับสนุนงบประมาณใหสถานศึกษามีการพัฒนาอยางตอเนื่อง และมีความยั่งยืน
2. เพิ่มชองทางการประชาสัมพันธใหหลากหลาย สรางความตระหนัก หาวิธีการเชิญชวนสถานศึกษา
สมัครเขารับการประเมิน
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ควรจัดหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญใหคำชี้แนะ เพื่อเตรียมความ
พรอมกอนเขารับการประเมินแตละระดับ และสรางขวัญ กำลังใจใหกับนักเรียนและสถานศึกษาที่ไดรับรางวัล
พระราชทาน
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3. โครงการ

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

วัตถุประสงค
1. เพื่อเสริมสรางองคความรู ความเขาใจการดำเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
งานแนะแนวงานสรางภูมิคุมกันทางสังคม งานพัฒนาสงเสริมความประพฤตินักเรียน งานคุมครองและ
พิทักษสิทธิเด็ก และการชวยเหลือเด็กนักเรียนใหกับผูบริหารสสถานศึกษา ครูแนะแนว ครูที่ปรึกษา
และผูรับผิดชอบงานในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
2. เพื่อสรางกระบวนการขับเคลื่อนและพัฒนางานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
3. เพื่อใหสถานศึกษาทุกแหงในสังกัด มีระบบการดูแลชวยเหลือ ปองกันและแกไขปญหานักเรียน
การตั้งครรภ
งบประมาณ

จำนวน 8,360 บาท

ผลการดำเนินงาน
เชิงปริมาณ
1. โรงเรียนในสังกัดได จำนวน 37 โรงเรียน ดำเนินการประเมินตนเอง เพื่อรับเกียรติบัตร โล รางวัล
สำหรั บ สถานศึ กษาดี เด น ด านระบบดู แลช วยเหลื อนั กเรียน ระดั บ เขตพื้ น ที่ ระดั บ เขตตรวจราชการ และ
ระดับชาติ
2. สงเสริมสนับสนุน พัฒนา การติดตามการเยี่ยมบานนักเรียน ติดตามนักเรียนหยุดเรียน นักเรียน
ออกกลางคัน นักเรียนดอยโอกาส นักเรียนที่ขรับการชวยเหลือกรณีพิเศษอยางเรงดวน
เชิงคุณภาพ
1. ผู บริหารสถานศึ กษา ข าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูมีสวนเกี่ยวของเจาหนาที่มี
ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน งานแนะแนว งานสรางภูมิคุมกันทาง
สังคม สนับสนุนและดูลชวยเหลือนักเรียนในสังกัด ตามศักยภาพไดอยางทั่วถึง
2. มีสถานศึกษาตนแบบดานระบบการดูและชวยเหลือนักเรียน เพื่อเปนแบบอยางใหสถานศึกษา
และนำไปเปนแนวทางในการพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาอยางเขมแข็ง
ขอเสนอแนะในการดำเนินงาน
ใหโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จำนวน 37 โรงเรียน
ตองดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน เมื่อสิ้นปการศึกษาโดยดำเนินการ
อยางตอเนื่องเปนประจำทุกป
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รูปภาพประกอบโครงการ
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นโยบายที่ 5 ดานการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
1. โครงการ

พัฒนาระบบงานนิเทศการศึกษาปการศึกษา 2562

วัตถุประสงค
1. เพื่ อ พั ฒ นาระบบนิ เ ทศ ติ ด ตาม และประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษาให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล ตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูคุณภาพของผูเรียน
2. เพื่อใหสถานศึกษาไดรับการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบอยางทั่วถึงตอเนื่องเปนระบบและมีคุณภาพ
3. เพื่อสงเสริมกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาในสังกัดใหมีความเขมแข็งโดยมุงผลสัมฤทธิ์
สูคุณภาพของผูเรียน
4. เพื่ อนิ เทศ กำกั บ ติ ดตามการดำเนิน การตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ งานนโยบาย
จุดเนนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และงานนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30
5.เพื่อสงเสริมพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในสถานศึกษาและปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนของครูที่สงผลตอคุณภาพผูเรียน
ผลการดำเนินงาน
สวนที่ 1 ขอมูลเชิงปริมาณ
สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 30 ได ล งพื้ น ที่ ในการนิ เทศ ติ ด ตาม ตรวจเยี่ ย ม
สถานศึกษาในสังกัด โดยใชการประเมินการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด ซึ่งมีประเด็นการ
นิ เทศ 4 ประเด็ น ประกอบด วย 1) ด านการบริห ารจั ด การ 2) ด านการพั ฒ นาการจัด การเรี ยนการสอน
3) ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4) ดานปจจัยสงเสริมจากภายนอก โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 1 สรุปผลการนิเทศบูรณาการโดยใชพื้นที่เปนฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช
หองเรีย นเป น ฐานเพื่ อพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ กษของผู เรีย น ระยะที่ 2 ภาคเรีย นที่ 2 ป การศึ กษา 2562
ระหวางวันที่ 20 – 29 มกราคม 2563
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ผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม
ที่
ประเด็นนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาในสังกัด
S.D.
𝑥𝑥̅
1 ดานการบริหารจัดการ
3.84
0.56
3.70
0.57
1.1ศึกษา สภาพปจจุบันปญหาและความตองการในการพัฒนา
เพิ่มผลสัมฤทธิ์
1.2 จัดทำแผนพัฒนาเพิ่มผลสัมฤทธิ์
3.60
0.60
1.3 จัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
4.20
0.77
1.4 การประเมิน กำกับ ติดตาม
3.90
0.55
1.5 การสรางเครือขายวิชาการ
3.60
0.50
1.6 การนิเทศภายในสถานศึกษา
4.05
0.39
2 ดานกระบวนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
3.74
0.59
2.1 มีการวิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษาตามกลุมสาระการ
3.65
0.59
เรียนรู
2.2 มีขอมูลนักเรียนเปนรายบุคคลครบถวนทุกชั้น ทุกคน เพื่อ
3.05
0.94
ใชเปนขอมูลสำหรับการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน
2.3 มีแผนพัฒนาคุณภาพผูเรียนที่ชัดเจนปฏิบัติได
4.50
0.51
2.4 วิเคราะหผลสอบ O-NET หาจุดเดน จุดดอย
3.25
0.85
2.5 มีการสำรวจ จัดทำ สื่อการเรียนการสอนอุปกรณ
4.10
0.31
ประกอบการเรียนการสอน แหลงเรียนรูและจัดบรรยากาศที่เอื้อ
ตอการเรียนรู
2.6 จัดกิจกรรมสอนเสริม ซอม วัดผล ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
3.55
0.51
ทุกกลุมสาระการเรียนรูและทุกระดับชั้น และตามแนวขอสอบ
ของแบบทดสอบขั้นพื้นฐานของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาป
ที3่ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
2.7 การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน
4.10
0.45
3 ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3.68
0.75
3.1 ผลการประเมินการจัดการเรียนรู (ทุกกลุมสาระการเรียนรู)
3.1.1 ผลการประเมินการจัดการเรียนรู ม.3 (เฉพาะวิชา
3.60
0.75
พื้นฐาน)
3.1.2 ผลการประเมินการจัดการเรียนรู ม.6 (เฉพาะวิชา
4.45
0.83
พื้นฐาน)
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ตารางที่ 1 (ตอ)
ที่

ประเด็นนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด

3.2 ผลการประเมิน O-NET
3.2.1 ผลการประเมิน O-NET ม.3
3.2.2ผลการประเมิน O-NET ม.6
4 ดานปจจัยสงเสริมจากภายนอก
4.1 ดานนโยบาย
4.2 ดานสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูสำหรับผูเรียน
4.3 สงเสริมใหนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ
อยูอยางพอเพียง
คะแนนเฉลี่ยรวม

ผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม
สถานศึกษาในสังกัด
S.D.
𝑥𝑥̅
3.60
3.05
4.58
4.70
4.75
4.30

0.94
0.51
0.61
0.47
0.64
0.73

3.89

0.62

จากตารางที่ 1 สรุปผลการนิเทศบูรณาการโดยใชพื้นที่เปนฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดย
ใชหองเรียนเปนฐานเพื่อพัฒ นาคุณภาพการศึกษของผูเรียน ระยะที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562
โดยภาพรวมอยู ในระดั บ ดี เลิ ศ เมื่ อพิ จ ารณารายดานพบวา ดานปจ จัย สงเสริมจากภายนอก อยูในระดั บ
คุณภาพยอดเยี่ยม รองลงมาดานบริหารจัดการ อยูในระดับคุณภาพดีเลิศ ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอน
อยูในระดับคุณภาพดีเลิศ และดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อยูในระดับดีเลิศ ตามลำดับ ซึ่งสอดคลองกับ ขอ
คนพบของคณะกรรมการนิเทศ ที่พบวา โรงเรียนควรมีการจัดทำขอมูลพื้นฐานดานการจัดการเรียนการสอน
ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อใชเปนขอมูลสำหรับพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภายในหองเรียน
สู ก ารยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น ควรมี ก ารจั ด ทำแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาเพื่ อ เพิ่ ม ผลสั ม ฤทธิ์
จัดทำสื่อการเรียนรู ทำวิจัยในชั้นเรียน และจัดทำขอมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน จัดทำเครื่องมือ
วัดผลการเรียนรูตามแนวขอสอบ O-NET, PISA ที่สอดคลองกับมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดทำขอมูลสารสนเทศดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหเปนปจจุบัน และรายงานผล
การดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สวนที่ 2 ขอมูลเชิงคุณภาพ
สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 30 ได ล งพื้ น ที่ ในการนิ เทศ ติ ด ตาม ตรวจเยี่ ย ม
สถานศึกษาในสังกัด โดยใชแบบบันทึกผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม โดยลักษณะของเครื่องมือบันทึกผล
มีประเด็นในการบันทึกแบบปลายเปด ซึ่งไดจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับประเด็นนิเทศ หรือไดจาก
การสนทนาพูดคุย การสัมภาษณ หรือการสอบถามจากผูมีสวนเกี่ยวของ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ดานการบริหารจัดการ
1.1 เปาหมายการดำเนินงานของโรงเรียน
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มีระบบการบริหารจัดการ
ที่มุงผลสัมฤทธิ์ ซึ่งทุกโรงเรียนไดดำเนินการแตงตั้งคณะกรรมการศึกษาสภาพปจจุบันปญหา ความตองการใน
การพัฒนาเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของตนเองโดยใชฐานขอมูลจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการดำเนินโครงการ
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ของโรงเรียนในปที่ผานมา มีการจัดทำแผนพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในปการศึกษา 2562 และจัดทำ
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนที่ชัดเจน มีการเยี่ยมบานนักเรียน 100% สรางเครือขายกับผูปกครอง ชุมชน
และหน ว ยงานภายนอกเพื่ อ ร ว มมื อ กั น พั ฒ นาคุ ณ ภาพผู เรี ย น รวมถึ ง พั ฒ นาระบบนิ เทศภายในให มี
ประสิทธิภาพเพิ่ มขึ้น ทั้งนี้ยังพบวา โรงเรียนมีระบบการบริห ารจัดการที่มุงผลสัมฤทธิ์ โดยใชระบบนิ เทศ
ภายในสถานศึกษาที่มีคุณภาพ และดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยมีเปาหมายคือ
คุณภาพของผูเรียนภายใตกรอบการดำเนินการ ดังนี้
1) แตงตั้งคณะกรรมการบริหาร/จัดทำแผนงานโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์/จัดระบบการดูแล
ช ว ยเหลื อ นั ก เรี ย น/จั ด ทำโครงการนิ เทศภายในสถานศึ ก ษา/ส งเสริ ม การสร า งเครื อ ข า ยวิ ช าการ และ
ทุกกิจกรรมโครงการไดมีคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานผูรับผิดชอบงานโครงการ
2) ประชุมคณะกรรมการหรือผูที่เกี่ยวของเพื่อวางแผนและดำเนินกิจกรรมโครงการ
3) ดำเนินการพัฒนาตามโครงการ
4) เผยแพรประชาสัมพันธการดำเนินงานแกผูเกี่ยวของ
1.2 ผลสำเร็จที่ปฏิบัติเปนแบบอยางได
โรงเรียนมีระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนที่มีระบบไดคุณภาพและมีเครือขายผูปกครองที่เขมแข็ง
สงผลใหผูเรียนไดรับการดูแลทั้งดานครอบครัว เศรษฐกิจและการเรียน ซึ่งสามารถนำมาใชการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนเปนรายบุคคล และสามารถแกปญหาใหสอดคลัองกับผูเรียนเปนบุคคลอยางมีประสิทธิภาพ
1.3 ขอเสนอแนะของกรรมการ
จากการลงพื้นที่ในการเก็บรวมรวมขอมูลในการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พบวา
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ควรสงเสริม สนับสนุน ใหมีการพัฒนา
สถานศึกษา เครือขายวิชาการ สหวิทยาเขต มีความรูความเขาใจ และสามารถดำเนินการชุมชนแหงการเรียนรู
ภายในสถานศึ ก ษา ได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิภ าพ เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพของผู เรีย นผ านระบบการนิ เทศภายใน
สถานศึกษา เพื่อจัดทำขอมูลพื้นฐานในการเตรียมการเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2. โรงเรี ย นควรพั ฒ นาระบบนิ เทศการจั ด การเรี ย นการสอนผ า นการสั ง เกตชั้ น เรี ย น
โดยผูเชี่ยวชาญ โดยจัดทำเครื่องมือสำหรับการนิเทศชั้นเรียน อาทิเชน แบบสังเกตการสอน แบบประเมิน
แผนการจัดการเรียนรู แบบประเมินสมรรถนะการสอน แบบประเมินตนเองของครูผูสอน แบบประเมินวิจัยใน
ชั้นเรียนที่มีความสอดคลองกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแตละกลุมสาระการเรียนรู
3. การนำผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนมารวมแลกเปลี่ยนเรียนรู สะทอนผล
โดยผานกระบวนการชุมชนแห งการเรียนรู เพื่ อพัฒ นากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
สูการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู เพื่อเสริมสรางใหผูเรียนเกิดทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 สูการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้น
1.4 ปญหาและอุปสรรค
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ยังขาดขอมูลสารสนเทศผูเรียนรายบุคคล (SDQ)
1.5 ขอเสนอแนะและความตองการของหนวยงานที่รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม
1) โรงเรี ย นในสั งกั ด สำนั กงานเขตพื้ น ที่ การศึก ษามั ธ ยมศึ กษา เขต 30 มี ค วามตอ งการ
งบประมาณสงเสริมการจัดกิจกรรมเสริมสรางยกระดับผลสัมฤทธิ์ผูเรียน อาทิเชน คายวิชาการ เทคนิคการทำ
ขอสอบ (Tutor) สำหรับผูเรียน
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2) ควรมีการประสานงาน เชื่อมโยงเครือขายวิชาการโดยใชศูนยพัฒนาการเรียนรูของแตละ
กลุมสาระการเรียนรูเพื่อใหเกิดการเรียนรู แลกเปลี่ยนเรียนรู และสะทอนผลการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนใหมีประสิทธิภาพตอไป
2. ดานกระบวนการพัฒนาการเรียนการสอน
2.1 การดำเนินงานของโรงเรียน
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ไดดำเนินการวิเคราะห
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ นฐาน พุ ทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรูและตั วชี้ วัด (ฉบั บ
ปรับปรุง พุทธศักราช 2560) การวิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรทองถิ่น และหลักสูตรทวิศึกษา
ตามบริบทของแตละโรงเรียน มี การจัด ทำขอมูล นักเรียนรายบุ คคล มีแผนพัฒ นาคุณ ภาพผูเรียนที่ ชัดเจน
ปฏิบัติได มีการวิเคราะหผลสอบ O-NET ในปการศึกษาที่ผานมา ทั้งในภาพรวมของกลุมสาระการเรียนรู และ
สาระย อยเพื่ อหาจุ ด เด น จุ ด ด อย ในการทำข อสอบ O-NET ของนั ก เรีย น มี ก ารจัด ทำโครงการยกระดั บ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีกิจกรรมการสอนเสริม ซอมเสริม เพื่อใหนักเรียนบรรลุมาตรฐานตัวชี้วัดในแตละ
กลุมสาระการเรียนรู และฝกทำแบบทดสอบตามแนวการสอบ O-NET / PISA ทั้งในชั่วโมงสอนปกติ และ
ชั่วโมงที่สอนเสริมใหกับนักเรียน และมีการสงเสริมใหครูทำวิจัยในชั้นเรียนโดยกำหนดใหครูทำวิจัยอยางนอย
ภาคเรียนละ 1 เรื่อง หรืออยางนอยปละ 1 เรื่อง นอกจากนี้ยังพบวา สถานศึกษาในสังกัดไดดำเนินการพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอน โดยมีรายละเอียดตอไปนี้
1) ประชุมครูและผูมีสวนเกี่ยวของ เพื่อรวมกันวิเคราะหหาสาเหตุ ปญหา สภาพความ
ตองการจำเปนสำหรับพัฒนาผูเรียนใหมีความสอดคลองกับสภาพปญหา
2) ดำเนินการจัดทำแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ผานการประชุมแลกเปลี่ยนรูจาก
ผูมีสวนเกี่ยวของ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ไดทำขอตกลงรวมกัน
3) ประชุ ม คณะกรรมการเพื่ อ ดำเนิ น การตามแผนการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาเพื่ อ
กำหนดคาเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษารวมกัน
4) ดำเนินการตามแผนที่ตั้งไว
5) ประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเป น ระยะและต อ เนื่ อ ง โดยนำผลที่ ได ม าวิ เคราะห และ
ศึกษาสภาพปญหาที่เกิดขึ้นระหวางพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
6) เขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาที่ผานการพัฒนาใหมีความสอดคลองกับ
คาเปาหมายที่ไดกำหนดไว
7) เผยแพรผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตอหนวยงานที่เกี่ยวของ
2.2 ผลสำเร็จที่ปฏิบัติเปนแบบอยางได
โรงเรียนมีแผนการยกระดับคุณภาพผูเรียน และพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง
2.3 ขอเสนอแนะของกรรมการ
1) กระบวนการจัดการเรียนการสอน IS ควรเนนผลงานของนักเรียนที่เดนชัดและนาสนใจและ
ควรมีเวทีในการแสดงผลงาน IS เพื่อเนนทักษะกระบวนการคิดของผูเรียน
2) ครูทุกคนควรทำวิจัยในชั้นเรียน และ มีการนำผลการวิจัยไปใชในการพัฒ นาปรับปรุง
คุณภาพการเรียนการสอนและ มีการเผยแพรผลงานเพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
3) ควรมีการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหวางโรงเรียนในการสอนเสริม O-NET ใหกับนักเรียน
4) ควรมีการจัดระบบสารสนเทศใหมีความถูกตองเปนปจจุบัน
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5) ควรมี การจั ดทำข อมู ล สารสนเทศผูเรียนรายบุคคลเพื่ อเปน ขอมูลพื้น ฐานในการพัฒ นา
ผูเรียน เปนรายบุคคล
6) ควรมีการจัดคายวิชาการเพื่อพัฒนาผูเรียนตามความสนใจ ความตองการที่เสริมสรางให
ผูเรียนเกิดการเรียนรู
7) ควรมีการสำรวจ จัดทำทะเบียนสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี ภูมิปญญาสื่อการเรียนการ
สอน
อุปกรณ ประกอบการเรียนการสอนที่เปนปจจุบัน และสะดวกในการนำไปใช
8) โรงเรียนควรมีขอมูลนักเรียนเปน รายบุคคล (ดานทักษะ ความสามารถพิเศษ ความถนั ด
ความสนใจ จุดเดน จุดดอย) ของนักเรียนรายบุคคลครบถวนทุกชั้นทุกคนเพื่อใชเปนขอมูลนำไปพัฒนาผูเรียน
9) ควรจัดทำผลการประเมินการอาน เขียนของนักเรียนทุกชั้นเรียน และเสริมสรางใหครูผูสอน
ทุกกลุมสาระการเรียนรูนำขอมูลไปใชในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนของครูผูสอนทุกกลุมสาระการเรียนรู
ตอไป
2.4 ปญหาอุปสรรค
3. ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3.1 การดำเนินงานของโรงเรียน
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มีการจัดทำขอมูลสรุปผล
การประเมิ น การจั ดการเรี ยนรูทุกกลุ มสาระการเรีย นรูทุ กรายวิช า ในทุ กภาคเรีย น รวมถึง ขอมูล ผลการ
ประเมิน O-NET ในปการศึกษาที่ผานมาเพื่ อใชเปนฐานในการวางแผนพั ฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนใหสูงขึ้น ดวยการยกระดับคุณภาพผูเรียนที่สอดคลองกับมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามแนวทางการทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) โดยกำหนดคาเปาหมายของการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นอยางนอยรอยละ 3 ในทุกวิชา นอกจากนี้ยังพบวา โรงเรียนในสังกัด
ไดดำเนินการสงเสริม และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมีวิธีการดำเนินงาน ดังรายละเอียดตอไปนี้
1) ประชุมหัวหนากลุมสาระการเรียนรูและครูผูสอน
2) จัดทำโครงการสอนเสริมเพิ่มความรู การจัดคายวิชาการ
3) การยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
4) สรุปประเมิ น และรายงานผลการจัด โครงการจากวิธีการดำเนิ น การยกระดับ ผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียน
3.2 ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
โรงเรียนควรมีการจัดทำขอมูลในเชิงเปรียบเทียบผลการประเมินการจัดการเรียนรู ภาคเรียน
ที่ 1 และภาคเรียน 2 และ ขอมูลผลการประเมิน O-NET อยางนอย 3 ปการศึกษายอนหลัง เพื่อดูแนวโนม
และวางแผนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในแตละกลุมสาระการเรียนรูในระยะยาว
4. ดานปจจัยสงเสริมจากภายนอก
4.1 การดำเนินงานของโรงเรียน
โรงเรี ยนทุ กโรงเรี ยน มี นโยบายประสานความร วมมื อจากผู ปกครอง ชุ มชน ศิ ษย เก า และ
หนวยงานภายนอกในการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาโรงเรียนและพัฒนาคุณภาพผูเรียนตามศักยภาพของ
แตละโรงเรียน และมีการจัดบรรยากาศสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูสำหรับผูเรียน รวมถึงโครงการสงเสริม
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ให นั กเรีย นมี คุณ ธรรมจริย ธรรม โดยการจัดกิจ กรรมคายคุณ ธรรม และสงเสริมใหนั กเรีย นมี คุณ ลักษณะ
อยูอยางพอเพียง ปลูกพืชผักสวนครัวและนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการเรียนรูและใชใน
ชีวิตประจำวันนอกจากนี้ยังพบวา โรงเรียนไดมีปจจัยสงเสริมจากภายนอก ดานนโยบาย ดานสิ่งแวดลอมที่มี
ประสิทธิภาพสงเสริมผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอยูอยางพอเพียง สงผลใหโรงเรียนมีคุณภาพ
การศึกษาที่สงผลตอคุณภาพของผูเรียนไดตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนด รวมถึงโรงเรียนไดมีแผนงานใน
การดำเนินการดานปจจัยสงเสริมจากภายนอก โดยมีการดำเนินการ ดังรายละเอียดตอไปนี้
1) ด า นนโยบาย ได ด ำเนิ น การประชุ ม วางแผน กำหนดวิ สั ย ทั ศ น เป า หมายการพั ฒ นา
สอดคลองกับนโยบายตนสังกัด และมีแผนงานโครงการกำหนดผูรับผิดชอบที่ชัดเจน ตลอดจนมีการสรุปผล
การประเมินรายงานการดำเนินการ
2) ดานสิ่งแวดลอม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูปกครอง ชุมชน มีสวนรวมสงเสริม
สนับสนุนการจัดสภาพแวดลอมภายในโรงเรียน โดยการประชุม วางแผน กำหนดวิสัยทัศน เปาหมายการ
พัฒนาสอดคลองกับนโยบายตนสังกัด และมีแผนงานโครงการกำหนดผูรับผิดชอบที่ชัดเจน ตลอดจนมีการ
สรุปผลการประเมินรายงานการดำเนินงาน
3) ดานคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนกำหนดเปนวิสัยทัศนของสถานศึกษา มีแผนการ/โครงการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และกำหนดผูรับผิดชอบและมีการประเมินผลสรุปและรายงานผลการประเมิน
4.2 ผลสำเร็จที่ปฏิบัติเปนแบบอยางได
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ไดดำเนินการจัดสภาพแวดลอม
เพื่อเอื้อตอการเรียนรูสำหรับนักเรียน
ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ
-
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นายสวาท ชา และนายสิงหศักดิ์ แกงคำ รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 30 ไดรับมอบหมายจากผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ปฏิบัติหนาที่
ในการประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ป
การศึกษา 2562 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ นายสวาท ชา ไดนำเสนอกรอบประเด็นสำหรับใชในการนิเทศ
ติดตามตรวจเยี่ย มสถานศึ กษาในสังกัด เพื่อสรางความเขาใจรวมกัน สำหรับ การลงพื้ นที่ส ำหรับ นิ เทศ
ติดตามสำหรับคณะกรรมการนิเทศ
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การประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด เพื่อสรางความเขาใจรวมกันสำหรับ
การลงพื้นที่การนิเทศบูรณาการโดยใชพื้นที่เปนฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใชหองเรียนเปนฐาน
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียน ระยะที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 และระยะที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2562
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นายอุดมชัย ชัยจุฑาภัค ไดเปนประธานสำหรับการประชุมสรุปผลการนิเทศบูรณาการโดยใชพื้นที่เปนฐาน
เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใชหองเรียนเปนฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษของผูเรียน ระยะที่ 1
ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 สำหรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น)
ของเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐาน และกำหนดประเด็นสำหรับการ
นิเทศ ระยะที่ 1 ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 20 สิงหาคม 2562 โดยมีประเด็นที่ตองชี้แนะ ความชวยเหลือ และ
ตองพัฒนารวมกัน 4 ประเด็น ประกอบดวย การจัดการเรียนรูในโรงเรียนโครงการพิเศษ การจัดการเรียนรู
เชิงรุก (Active Learning) การประกันคุณภาพการศึกษา และการจัดการเรียนรูโดยใช (DLTV/DLIT)

77

นายชัยวัฒน ตั้งพงษ ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 นายสวาท ชา
รองผูอำนวยการสำนั กงานเขตพื้ น ที่ การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 30 ผูอำนวยการกลุมนิเทศ ติด ตามและ
ประเมินผลการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก รวมประชุมเกี่ยวกับนโยบายปงบประมาณ 2563 และวางแผน
การนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ระยะที่ 2การนิเทศบูรณาการโดยใชพื้นที่เปนฐานเพื่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาโดยใชหองเรียนเปนฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียน ภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา 2562 วันที่ 5 มกราคม 2563
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การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานดานการเงิน การบัญชีของสถานศึกษา
ในสังกัด .สพม. 30.

วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหมั่นใจวาขอมูลทางการเงินมีความถูกตอง เพียงพอ ครบถวน เชื่อถือได
๒. เพื่อใหการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจมีความถูกตองเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี หลักเกณฑและนโยบายที่กำหนด
๓. เพื่อประเมินผลระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจ วามีความเหมาะสมเพียงพอหรือไม
๔. เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน และเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการปรับปรุงแกไขการบริหารงาน
และการปฏิบัติงานดานตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุมคา และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน
๕. เพื่อใหผูบริหารไดทราบปญหาการปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัด และสามารถพิจารณาสั่ง
การใหมีการแกไขปญหาตาง ๆ ไดอยางรวดเร็ว ทันเหตุการณ
งบประมาณ

จำนวน 82,420 บาท

ผลการดำเนินงาน
เชิงปริมาณ
1. ตรวจสอบการเงินการบัญชีสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 12 โรงเรียน ตามแผนการตรวจสอบ
ภายในประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562
2. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 12 โรงเรียน
2.1 มีจำนวน 8 โรงเรียน ที่มีคะแนนประเมินเกินกวารอยละ 85 คิดเปนรอยละ 66.66
2.2 มี จ ำนวน 2 โรงเรีย น ที่ มี คะแนนประเมิ น เกิ น กว าร อยละ 70 - 84 คิ ด เป น ร อยละ
16.67
2.3 มีจำนวน 8 โรงเรียน ที่มีคะแนนประเมินต่ำกวารอยละ 60 คิดเปนรอยละ 16.67
เชิงคุณภาพ
1. สถานศึกษาที่มีการปฏิบัติงานอยูในระดับดีมากมีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปสอดคลองกับ
เปาหมายการจัดการศึกษา มีความโปรงใส การรับจายเงินรัดกุมและปฏิบัติงานถูกตองตามระเบียบ การจัดทำ
บัญชีสามารถควบคุมการใชจายเงินของสถานศึกษาได มีเงินคงเหลือถูกตอง และการเก็บรักษาเงินเปนไปตาม
ระเบียบกำหนด
2. สถานศึ กษาที่ มีการปฏิ บั ติ งานอยูในระดั บดี การจั ดทำแผนปฏิ บั ติ การประจำป สอดคลองกั บ
เปาหมายการจัดการศึกษา มีความโปรงใส การรับจายเงินรัดกุมและปฏิบัติงานถูกตองตามระเบียบ การจัดทำ
บัญชีสามารถควบคุมการใชจายเงินของสถานศึกษาได มีเงินคงเหลือถูกตอง และการเก็บรักษาเงินเปนไปตาม
ระเบียบกำหนด แตยังขาดการตรวจสอบการรับจายเงินประจำวัน และการจัดทำรายงานยังไมครบถวนตาม
เกณฑประเมินที่กำหนด
3. สถานศึกษาที่มีการปฏิบัติงานอยูในระดับปรับปรุงมีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป
มีการรับ – จายเงิน แตจากการตรวจสอบเอกสารหลักฐานไมตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจำวัน
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ขอเสนอแนะ
เทคนิค/รูปแบบที่ทำใหเกิดความสำเร็จ
1. ตั้งเปาหมายในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามกระบวนการที่ไดกำหนดไว
2. วางแผนการปฏิ บั ติ งาน และปฏิ บั ติ ต ามแผนที่ ว างไวอย างเคร งครั ดและเกิ ดประสิ ท ธิ ผ ลกั บ
หนวยงานและสถานศึกษา
3. พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ตามกรอบแนวคิดในการพัฒนาผูตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ใหมีประสิทธิภาพและมีความนาเชื่อถือ
ปจจัยสงผลใหเกิดความสำเร็จอยางยิ่ง
1. หนวยตรวจสอบภายในไดจัดทำคูมือการปฏิบัติงานดานการเงิน การบัญชี สำหรับสถานศึกษา
เพื่อเปนแหลงเรียนรูบนเว็บไซดหนวยตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
2. ใหความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานดานการเงิน การบัญชีกับบุคลากรของโรงเรียนใน
สังกัดเปนรายบุคคล ในขั้นตอนการปฏิบั ติงานตรวจสอบ ใหขอเสนอแนะกรณีสถานศึกษามี ปญหาระหวาง
ปฏิบัติงาน
ขอมูลที่มีการประชาสัมพันธ/เผยแพร/แหลงศึกษาดูงาน
- หนวยตรวจสอบภายในไดจัดทำคูมือการปฏิบัติงานดานการเงิน การบัญชี สำหรับสถานศึกษา
เพื่อเปนแหลงเรียนรูบนเว็บไซดหนวยตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
- ใชเปนคูมือรายบุคคลในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
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ตรวจสอบการเงินการบัญชีโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค

ใหคำปรึกษา แนะนำการปฏิบัติงานดานการบัญชีกับโรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม

ตรวจสอบการเงินการบัญชีโรงเรียนละหานเจริญวิทยา
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ตรวจสอบการเงินการบัญชีโรงเรียนคอนสวรรค

ตรวจสอบการเงินการบัญชีโรงเรียนบางอำพันธวิทยาคม

ตรวจสอบการเงินการบัญชีโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
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เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปองกันการทุจริต”
(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562

วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมและพัฒนาการดำเนินกิจกรรมตามเกณฑมาตรฐานโรงเรียนสุจริต และสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสุจริต
2. เพื่ อจั ดกิ จกรรมพั ฒ นาบุ คลากรของโรงเรียนสุจริต และสำนั กงานเขตพื้ น ที่การศึ กษาสุ จริ ต
ประยุกตใชหลักทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย อยูอยางพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรมในการดำเนินชีวิตและตอตานการทุจริต
3. เพื่อนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด
สรุปผลการดำเนินงาน
1. กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการนำหลักสูตรตานทุจริตศึกษา
(หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปปรับใชในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการนำหลักสูตรตานทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้ นฐาน) ไปปรับใช ในการจั ดการเรี ยนการสอนของสถานศึกษาเมื่ อวั นที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ ห อง
ประชุมลีลาวดี โรงแรมสยามริเวอร รีสอรท อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
ผลการดำเนินกิจกรรม
1) ผูอำนวยการโรงเรียน/รองผูอำนวยการโรงเรียน หัวหนางานวิชาการ หัวหนาหมวดสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม และผูรับผิดชอบโครงการขับเคลื่อนหลักสูตรตานการทุจริตของสถานศึกษา มีความรู
ความเข า ในการนำหลั กสู ต รต า นทุ จ ริ ต ศึกษาไปใช ในการจัดการเรีย นการสอนในสถานศึกษา และไดฝ ก
ปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
2) ผูเขารับการอบรมทราบระยะเวลาในการนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรูตาม
หลักสูตรตานทุจริตศึกษาในระดับชั้นเรียนและการจัดกิจกรรมโรงเรียนสุจริต ระดับสถานศึกษา ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับศึกษาธิการภาค และระดับผูตรวจ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ
2. การขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30
2.1 กิจกรรมศึกษาดูงานเขตสุจริตตนแบบ
ดำเนิ น การจั ด กิ จ กรรมการศึ กษาดู งานเขตสุ จ ริ ตต น แบบ ณ สำนั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาสระแกว เขต 1 อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกวซึ่งเปนสำนักงานเขตพื้นที่ที่มีผลการประเมิน
ITA ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561 คาคะแนนเฉลี่ยรอยละ 98.38 อยูในลำดับที่ 1 ของ 225 เขตพื้นที่
การศึกษา เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ผูเขารวมการศึกษาดูงานประกอบดวย ผูบริหารการศึกษาสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ผูอำนวยการกลุมทุกกลุม บุคลากรทุกคน และผูอำนวยการโรงเรียนใน
สังกัดจำนวน 64 คน
ผลการดำเนินกิจกรรม
ผูบริหารการศึกษา บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 และผูอำนวยการ
โรงเรียน จำนวน 64 คน ไดรับความรูและมีความเขาใจเกี่ยวกับการเสริมสรางความเขาใจในการดำเนินงาน
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เขตพื้ น ที่ การศึ กษาสุ จ ริต และการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปรงใสของหน วยงานภาครัฐ (ITA) ได เห็ น
กระบวนการทำงาน การใหบริการ และการจัดบริบทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต พรอมกับการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูกระบวนการทำงานในแตละกลุม เพื่อเปนแนวทางการดำเนินงานตอไป
2.2 กิจกรรมเสวนา “เขตสุจริตไมคิดคอรรัปชัน” และกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบติการ
“การกระทำที่ถือเปนเรื่อง ผลประโยชนทับซอน”
ดำเนินการบูรณาการ 2 กิจกรรมเขาดวยกัน คือ กิจกรรมเสวนา เขตสุจริตไมคิดคอรรัปชัน” และ
กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบติการ“การกระทำที่ถือเปนเรื่อง ผลประโยชนทับซอน” เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ
หองประชุมสุภาพรรณ โรงแรมอินโดจีน อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว
ผลการดำเนินกิจกรรม
บุ คลากร สพม.30 ได รั บ การพัฒ นาองค ความรูดานประมวลจริยธรรมในการปฏิ บั ติราชการ
มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน และเสวนา“เขตสุจริตไมคิดคอรรัปชัน”ดวยกระบวนการ
PLC จะสงผลใหการดําเนินงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ตามเปาหมายและบรรลุวัตถุประสงคปฏิบัติงานดวย
ความซื่อสัตยสุจริตและโปรงใส มุงมั่นใหเกิดประสิทธิภาพ สงเสริมใหบุคลากรในสังกัด มีคุณธรรมจริยธรรม
คำนึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาผลประโยชนสวนตน และมีคานิยมที่ไมทนตอการทุจริต เสริมสรางระบบ
บริหารจัดการภายในองคกรอยางมีธรรมาภิบาล พัฒนากลไกในการปองกันการควบคุมและการตรวจสอบการ
ทุจริต สำหรับผูเขาอบรมประกอบไปดวยผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครูบุคลากรทางการศึกษาที่
2.3 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินการประชุมชี้แจงใหปฏิบัติตามแนวทาง
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน
ดำเนินการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินการประชุมชี้แจงใหปฏิบัติตามแนวทาง การประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน ณ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึ กษามั ธยมศึ กษา เขต 30 อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ผู เข ารวมการศึ กษาดูงานประกอบดวย
ผูบริหารการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ผูอำนวยการกลุมทุกกลุม บุคลากรทุกคน
และผูอำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกคน
ผลการดำเนินกิจกรรม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ไดแตงตั้งคณะกรรมการเตรียมความพรอม
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) เพื่อยกระดับและพัฒนาผล
การประเมิน ITA ใหมีคะแนนที่สูงขึ้น และมีจัดประชุมคณะกรรมการ ดังนี้
1) ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพรอมรับการประเมิน ITA เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562
2) ประชุมชี้แจงผูมีสวนไดเสียภายใน การตอบแบบสำรวจ IIT เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562
ณ หองประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
3) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (แพร-นาน) วันที่ 20 มิถุนายน 252
และสำนั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษามั ธ ยมศึ กษา เขต 28 (ศรี ส ะเกษ - ยโสธร) วั น ที่ 23 สิ งหาคม 2562
โดยเขาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูการดำเนินงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และการประเมิน ITA Online
4) ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาออนไลน (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มีคะแนน ITA คิดเปนรอยละ 94.77 มีคา
คะแนนสูงกวาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทากับ +0.06 และอยูในอันดับที่ 9 จาก 225 เขตพื้นที่การศึกษา
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2.4 กิจกรรมสรางสื่อประชาสัมพันธ สรางการรับรูเกี่ยวกับบทบาทหนาที่และ
การดำเนินงานในดานการสงเสริมจริยธรรม และตอตานการทุจริต
ดำเนินการจัดกิจกรรมกิจกรรมสรางสื่อประชาสัมพันธ สรางการรับรูเกี่ยวกับบทบาทหนาที่
และการดำเนินงานในดานการสงเสริมจริยธรรม และตอตานการทุจริต ระยะเวลาตลอดปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลการดำเนินกิจกรรม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ไดจัดสรางสื่อประชาสัมพันธแนวสรางสรรค
เพื่อใหเขาถึงไดงาย นาสนใจ และกระตุนใหประชาชนรูสึกรวมเปนสวนหนึ่งในการตอตานการทุจริต ดังนี้
1) ปายประชาสัมพันธรณรงคตอตานการทุจริต
2) ปายประชาสัมพันธกิจกรรมการดำเนินงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
3) สื่อออนไลนปฏิญญาเขตสุจริตหนาเว็บไซตสพม.30
4) แตงเพลง “สพม.30 ตอตานการทุจริต”
5) จัดประกวดคลิปวีดีโอเพลง “สพม.30 ตอตานการทุจริต”
5.1) รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร
5.2) รองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
5.3) รองชนะเลิศอันดับที่ 2 โรงเรียนภูเขียว
2.5 กิจกรรมขยายผลการดำเนินการจัดทำฐานขอมูลโครงการโรงเรียนสุจริตเพื่อเตรียมรับ
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา
ดำเนินการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานขอมูลโครงการโรงเรียนสุจริตเพื่อ
เตรี ย มรั บ การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร งใสในการดำเนิ น งานของสถานศึ ก ษาในสั งกั ด ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวั น พุ ธที่ 18 กั น ยายน 2562 ณ ห องประชุมสำนั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 30 อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
ผลการดำเนินงาน
1) ผูเขารับการอบรมประกอบดวยครูผูรับผิดชอบโรงเรียนสุจริต และครูผูดูแลเว็บไซตของ
โรงเรียนโรงเรียนละ 2 คน ผลการเขารวมโครงการ มีโรงเรียนเขารวมโครงการ 35 โรงเรียนคิดเปนรอยละ
94.59 โรงเรียนที่ไมสงครูเขารวมการอบรม จำนวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนคูเมืองวิทยา และโรงเรียน
หนองบัวระเหววิทยาคาร
2) ผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจการจัดทำฐานขอมูลโรงเรียนสุจริต และขอมูลการ
จัดทำเว็บไซตเพื่อเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา
(ITA Online) และเอกสารแบบ IIT, แบบ EIT และแบบ OIT
3) การจัดทำฐานขอมูลโรงเรียนสุจริต กำหนดใหโรงเรียนดำเนินการบันทึกขอมูลใหเรียบรอย
ภายในเดือนตุลาคม 2562
4) การประเมิ นคุ ณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (ITA Online)
นัดหมายการประเมินตามปฏิทินภายในเดือน พฤศจิกายน 2562 หรืออาจเปลี่ยนแปลงตามปฏิทินของ สพฐ.
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3. กิจกรรมการนิเทศ กำกับติดตาม และเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ/อบรม/สัมมนา
การดำเนินงานโครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในถานศึกษา(โรงเรียนสุจริต)
1) บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เขารวมการจัดนิทรรศการแสดงผล
การดำเนินงานกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และภาพความสำเร็จของการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร งใสในการดำเนิ น งานของสำนั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษาออนไลน (Integrity and Transparency
Assessment Online: ITA Online) ในงานแลกเปลี่ยนเรียนรู การนำเสนอผลงาน และการประกวดแขงขัน
กิจกรรมการเรียนรูภายใตโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการ
โรงเรียนสุจริต) ระดับภู มิภาค ระหวางวันที่3 1สิงหาคม ถึ งวันที่ 3 กั นยายน 2562ณ โรงแรมเทพนคร
อำเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดเชิญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 30 ซึ่งมีคาคะแนน ITA Online ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 คาคะแนนรอยละ 94.77 ลำดับที่ 9
จาก225 เขตพื้นที่ และลำดับที่ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนลาง รวมจัดนิทรรศการแสดงผลการ
ดำเนินงานกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และภาพความสำเร็จของการประเมินคุณธรรมและความ
โปร ง ใสในการดำเนิ น งานของสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาออนไลน (Integrity and Transparency
Assessment Online: ITA Online)
2) การนิ เทศบู รณาการโดยใชพื้ น ที่ เป น ฐานเพื่ อพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึกษาสู การนิ เทศภายใน
โรงเรียนเปนฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนไดรับการนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานกิจกรรมการอบรมเชิง
ปฏิบัติการขับเคลื่อนการนำหลักสูตรตานทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปปรับใชในการจัดการ
เรียนการสอนของสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จำนวน 37
โรงเรียน ระหวางวันที่ 30 - 31 กรกฎาคม และวันที่ 1 - 2 สิ งหาคม 2562 คณะกรรมการนิ เทศ กำกับ
ติดตาม ทั้งหมด 6 ชุด และนิเทศ กำกับติดตามครบทั้ง 37 โรงเรียน
ขอเสนอแนะ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการวิเคราะหโครงการตางๆ ที่มีเปาหมายเดียวกันหรือคลายคลึงกันใหมี
การบูรณาการเขาดวยกัน เพื่อลดภาวการณดำเนินงานของครูในโรงเรียน
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สวนที่ 4
ผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
4.1 การอภิปรายผล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ไดกำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค และกลยุทธ
ในปงบประมาณ 2562 ใหมีความสอดคลองกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขึ้นพื้นฐาน เพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปในทิศทางเดียวกันกับหนวยงานตนสังกัด โดยมีการบริหาร
จั ด การสำนั ก งานโดยการมี ส ว นร ว มของทุ ก ภาคส ว น ประกอบด ว ย คณะกรรมการเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
คณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การนิเทศการศึกษา รวมทั้งหนวยงาน องคกรตางๆทั้งภาครัฐและเอกชน
ซึ่งในปงบประมาณ 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ไดดำเนินการขับเคลื่อน
นโยบายสูการปฏิบัติตามยุทธศาสตรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ซึ่งผลการดำเนินงานพบวา
1. ดานคุณภาพทางการศึกษา
1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
1.1) ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2561ในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 ในกลุมสาระการเรียนรู 4 กลุมสาระ มีคาคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่สูงขึ้นใน 3 กลุมสาระการเรียนรู
ไดแก กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร สวนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในกลุมสาระ
การเรียนรู 5 กลุมสาระ มีคาคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่สูงขึ้นใน 4 กลุมสาระการเรียนรู ไดแก กลุมสาระการ
เรียนรูสังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ซึ่งรายละเอียดดังนี้
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3
มัธยมศึกษาปที่ 6

ภาษาไทย
ป 60 ป 61

46.89
45.90

53.49
43.85

สังคมศึกษา
ป 60 ป 61

32.50

33.60

กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ
ป 60 ป 61
28.79
23.56

28.19
26.88

คณิตศาสตร
ป 60 ป 61

25.25
21.13

28.86
26.67

วิทยาศาสตร
ป 60 ป 61

31.69
27.80

1.2) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยรวมในทุกระดับระหวางปการศึกษา 2560 – 2561
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และ 6 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พบวา ทุกกลุมสาระ
การเรียนรูที่มีคาคะแนนสูงขึ้นจากปการศึกษา 2560 ซึ่งรายละเอียดดังนี้

ระดับประเทศ
ระดับสังกัด (สพฐ.)
ระดับจังหวัด
ระดับเขตพื้นที่

ป 2560
34.33
34.48
31.69
33.16

มัธยมศึกษาปที่ 3
ป 2561
ผลตาง
37.50
3.17
37.71
3.23
34.85
3.16
36.60
3.45

ป 2560
33.23
33.41
29.25
30.18

มัธยมศึกษาปที่ 6
ป 2561
35.02
35.32
31.08
32.10

ผลตาง
1.79
1.90
1.83
1.92

35.86
29.50
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2. ดานโอกาสทางการศึกษา
1) อัตราการศึกษาตอ
นักเรียนในสังกัดที่เรียนจบการศึกษาปการศึกษา 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 (จบการศึกษา
ภาคบังคับ) จำนวน 4,750คน เขาศึกษาตอระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 จำนวน 578 คน คิดเปนรอยละ 12.16
ศึกษาตอในระดับอาชีวศึกษาจำนวน 171 คน คิดเป นรอยละ 3.6 ออกไปประกอบอาชีพ จำนวน 4 คน คิดเป น
รอยละ 0.08 ไมศึกษาตอ จำนวน 29คน คิดเปนรอยละ 0.61
2) อัตราการออกกลางคัน
นักเรียนที่ เข าเรียนในระดั บชั้ นมัธยมศึ กษาตอนตน จำนวน 17,835 คน ออกกลางคั น 26 คน
คิดเป นร อยละ 0.14 ระดั บชั้ นมั ธยมศึ กษาตอนปลาย จำนวน 13,818คน ออกกลางคั น 21 คนคิดเป นรอยละ
0.15 ป จจั ย/วิธีการที่ ทำให การดำเนิ นงานเกิดผลสำเร็จตมเปาหมายไดแก การประชาสัมพันธรณรงครวมมือกั บ
หนวยงานของรัฐ เอกชน ผูปกครอง ในการวางแผนชวยเหลือเด็กใหกลับมาเขาเรียนใหเรียนตอเนื่องจนจบการศึกษา
ขั้นพื้ นฐาน สงเสริมใหครู ผูบริหารโรงเรียนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูการชวยเหลือนักเรียน การคัดกรองเด็กกลุมเสี่ยง
ตลอดจนแนวทางการชวยเหลือดวยวิธีที่หลากหลาย สงผลใหนักเรียนที่ออกกลางคันลดนอยลง นิเทศ กำกับ ติดตาม
ทุกโรงเรียนที่ มีนักเรียนออกกลางคั น และมี แนวโน มออกกลางคันและรวมกั บโรงเรียนหาทางชวยเหลือตามความ
ตองการของแตละคน
3) สนั บ สนุ น เด็ กด อยโอกาสให ได รั บ การศึ กษาต อเนื่ อง โดยสนั บ สนุ นเด็ กพิ การให ได รั บ การจั ด
การศึกษาแบบเรียนรวม สวนเด็กตกหลนและออกกลางคัน ไดจัดศูนยจัดการศึกษาทางเลือกสำหรับเด็กขาดโอกาส
ทางการศึกษา เด็กตกหลน เด็กออกกลางคัน ใหไดรับการศึกษาจนจบหลักสูตรตลอดจนการสนับสนุนทุนการศึกษา
และจัดสรรงบประมาณโครงการหารายไดระหวางเรียนใหเด็กยากจนและดอยโอกาส
3. ดานการบริหารจัดการศึกษา
1) การประเมิ น ผลระบบประกั น คุ ณ ภาพภายในของสถานศึ กษาป 2561 อยู ในระดั บยอดเยี่ ยม
จำนวน 19 โรงเรี ยน คิ ดเป น ร อยละ 51.35 , ระดั บ ดี เลิ ศ จำนวน 7 โรงเรี ยน คิ ดเป น เป น ร อยละ18.92 ,
ระดับดี จำนวน 11 โรงเรียน คิดเปนเปนรอยละ 29.73
2) การประยุกตใชนวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาครบทั้ง 4 ดาน ไดแก
2.1) ดานการบริหารงบประมาณ – การใชโปรแกรมเงินเดือนบำนาญ เขียนเช็ค คำนวณภาษีระบบ
ซื้อจัดจางฯ e-GP ระบบ GFMIS
2.2) ดานการบริหารงานบุคคล – โปรแกรมบริหารงานบุคคล
2.3) ดานการบริหารวิชาการ – มีรูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET ตามกรอบแนวคิด
“STRA R MODEL” และ STOP-ED-WAY MODEL
2.4) ดานการบริหารทั่วไป – การประยุกตใชโปรแกรม e-fileing ,e-office การสงขอความระบบ
SMS ,LINE ,Facebook ,เว็บไซต www.sesao30.go.th
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3) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการกำกับ ดูแล สงเสริมสนับสนุน
ชวยเหลือและพัฒนาสถานศึกษาใหเกิดความเขมแข็ง ดังนี้
3.1) สถานศึกษาผานเกณฑการประเมินการสงเสริม สนับสนุน ชวยเหลือและพัฒนาสถานศึกษา
ใหสามารถบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School Based Management : SBM) จํานวน 37 โรงเรียน
คิดเปนรอยละ 100
3.2) สถานศึกษาไดรับการรับรองมาตรฐานจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
จำนวน 37 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 100
3.3) สถานศึกษาไดจัดบริการแกกลุมเปาหมายในเขตไดอยางครอบคลุมและทั่วถึง
จํานวน 37 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 100
3.4) สถานศึกษามีพัฒนาการดานผล O-NET ตามเกณฑ จำนวน 37 โรงเรียน
คิดเปนรอยละ 100
4) สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาสร างและพั ฒ นาเครื อ ข ายความร ว มมื อ ใน การจั ด การศึ ก ษา
ครอบคลุมทั้ง 4 ดาน ทั้งประเภทบุคคลและประเภทองคกร (การบริหาร วิชาการ การบริหารบุคคลการบริหาร
งบประมาณการบริหารทั่ วไป)เชน เครือขายสงเสริมประสิทธิภ าพการจัดการมัธยมศึกษาตอนตน /ตอนปลาย
จังหวัดชัยภูมิ ศูนยพัฒนากลุมสาระ การเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรจังหวัดชัยภูมิ เครือขาย
ประกั น คุ ณ ภาพ ภายใน สพม.30 เครือ ขา ยศูน ยอาเซีย นศึกษา เครือขายนิเทศ online เครือข ายผู ป กครอง
นักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพม.30
ปริมาณและมูลคาของทรัพยากรที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ สถานศึกษาไดรับการ
สนับสนุนจากเครือขาย ประเภทบุคคล องคกร และ ICT ไดแก
- การบริหารวิชาการ ไดรับการสนับสนุนดานการจัดการเรียนการสอนดานการบริหารจัดการ
(Management) เพื่อใหงานทั้งหมดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และ เกิดประสิทธิผลอยางเต็มที่
- การบริหารบุคคล ไดรับการสนับสนุนดานการบริหารกำลังคน (Man) เพื่อจะใชคนใหเกิด
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลกับงานใหมากที่สุด
- การบริหารงบประมาณ ไดรับการสนับสนุนดานการบริหารเงิน(Money) ใหใชจายตนทุนนอย
ที่สุดและใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
- การบริหารทั่วไป ไดรับการสนับสนุนดานการบริหารวัสดุในการดําเนินงาน (Materials)
ใหสิ้นเปลืองนอยที่สุดหรือเกิดประโยชนสูงสุด
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4.2 ปญหาอุปสรรค
จาการดําเนินงานในรอบปที่ผานมาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พบปญหาและ
อุปสรรคที่เปนปจจัยที่ทําใหการดําเนินงานยังไมประสบความสําเร็จ เทาที่ควรดังนี้
1) ดานการบริหารงานทั่วไป พบปญหา
- สถานที่ ห อ งประชุ ม และลานจอดรถมี ค วามคั บ แคบไม ส ามารถรองรั บ ผู ม าติ ด ต อ ราชการและ
จัดประชุมไดอยางเพียงพอ
- การจัดโครงการใหความรูเรื่องระบบควบคุมภายในของสถานศึกษามี ประมาณที่จํากัดและ
มีระยะเวลาในการดําเนินการนอย ควรจัดสรรงบประมาณใหมากขึ้น และเพิ่มระยะเวลาในการอบรมใหมีเนื้อหา
สาระที่มากพอตอการนําไปปฏิบัติใชไดจริง
2) ดานการบริหารงานบุคคล พบปญหา
- การจัดโครงการที่เกี่ยวของกับการจัดฝกอบรมมีการจัดสรรงบประมาณ ที่ลาชา ทําใหตองมี
การปรับแผนงานการดําเนินงานและตองมีการเลื่อนการอบรมออกไป
- ระเบียบหลักเกณฑของ ก.ค.ศ.ยังไมชัดเจนและแตละเขตพื้นที่ใชเปน แนวทางในการปฏิบัติ
ไมเหมือนกันทําใหเกิดปญหาตามมาและสงผลกระทบตอขวัญกําลังใจของบุคลากร
3) ดานการบริหารวิชาการและนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาพบปญหา
- งบประมาณมีจํากัดทําใหไมสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายได อยางครบถวน ตลอดจน
ระยะเวลาไมเอื้อตอการปฏิบัติงานเนื่องจากมีภารกิจซ้ำซอนกันบางสวน
- บุคลากรมีจํานวนไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน ปจจุบันมีศึกษานิเทศก จํานวน 9 คน
ไมเหมาะสมกับการปฏิบัติงานที่มีภาระงานมาก
- ระยะเวลาในการปฏิ บั ติ งานมี จํากัด ทํ าใหเกิดความเรงรีบ ในการ ปฏิ บั ติงานสงผลทํ าให การ
ดําเนินโครงการยังไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร ดังนั้นควรมีการประสานอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ให ค วามสนใจและความร ว มมื อ ให ค วาม ชว ยเหลื อ และบริก ารให เกิ ด ความสํ าเร็จ ตามเป าหมาย เกิ ด ความ
ภาคภูมิใจ ใหเกิดขึ้นใน องคกร และจะสงผลใหเกิดการพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง
- การใชจายงบประมาณมีความยุงยากหลายขั้นตอนควรสงเสริม ใหกําลังใจ และอํานวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงาน การเบิกจายงบประมาณ ใหทันตามกําหนดเวลา
ปญหาอุปสรรคดานการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
1. นักเรียนไมเห็นความสําคัญของการนําผลการสอบไปใชเทาที่ควรดังนั้นสราง ความตระหนักใหนักเรียน
เห็ น ความสํ า คั ญ ของการสอบ และการนํ า ผลการสอบ O-NET ไปใช ศึ ก ษาต อ ควรพั ฒ นาให มี ค ลั งข อ สอบ
เทียบเคียง O-NET และ PISA ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
2. ครูมีแผนการจัดการเรียนรูที่ไมสอดคลองกับมาตรฐานและตัวชี้วัดของ หลักสูตร ควรพัฒนาครูในดาน
การการวัดและประเมินผลทางการศึกษาแนวใหมเรื่องเทคนิค การจัดทําแบบทดสอบใหสอดคลองกับแบบทดสอบ
ของ สทศ.
3. ครูยึดหนังสือเรียนเปนหลักในการจัดการเรียนการสอน
4. ครูขาดเครื่องมือการวัดและประเมินผลที่หลากหลายรูปแบบตามแนวทางของ สทศ. ดังนั้นควรสงเสริม
ใหครูวัดและประเมินผลนักเรียนในระดับชั้นเรียนโรงเรียน โดยใช รูปแบบขอสอบที่หลากหลาย สอดคลองกับการ
ทดสอบระดับชาติ
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4) ดานการสงเสริมการจัดการศึกษา พบปญหา
- การจัดอบรมนักเรียนยังขาดรูปแบบที่หลากหลาย ควรประสาน วิทยากรภายนอกในการจัด
กิจกรรมใหมีความหลากหลายมากขึ้นและดึงดูดใหผูเขารวม อบรมมีความสนุกและไดรับความรูตามวัตถุประสงค
ของโครงการ
- งบประมาณในการจัดโครงการมีจํากัดและบางรายการไมสามารถ เบิกจายไดตามระเบียบทําให
การจัดโครงการไมสามารถดําเนินการไดอยางเต็มที่ ควรมีการ จัดสรรงบประมาณใหเพียงพอตอการดําเนินงาน
- โครงการที่ ตองดําเนิน การมีจํานวนมากและดํ าเนิน การในระยะกระชั้ น ลดทํ าให ไม สามารถ
ดําเนินการไดทันได อีกทั้งจํานวนบุคลากรของกลุมมีนอยไมเพียงพอตอการจัดการกับภาระงานที่มีมาก
- โรงเรียนไมสามารถรายงานผลการดําเนินงานตามที่สํานักงานเขตให ดําเนินการได ทําให
สํานักงานเขตขาดขอมูลที่จําเปนบางสวนและการรายงานผลไมสมบูรณ
5) ดานการบริหารงานการเงินและสินทรัพย พบปญหา
- การเบิ กจ ายงบประมาณยั งไม ส ามารถดําเนิน การเบิ กจายได ตาม เป าหมายรายไตรมาสได
โดยเฉพาะงบลงทุน ดังนั้นควรมีมาตรการเรงรัดการใชจายงบประมาณและติดตามผลการเบิกจายงบประมาณ
อยางตอเนื่อง
6) ดานการบริหารงานดานแผนงานและงบประมาณ พบปญหา
- การขาดการติดตามประเมิ นผลโครงการที่ดําเนิน การไปแล ว ผูรับ ผิดชอบโครงการขาดการ
จัดทําเครื่องมือสําหรับวัดความสําเร็จของโครงการใหเห็นเปนรูปธรรม
- การสื่อสารดานงบประมาณระหวางเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ยังไมเขาใจตรงกันและ
เปนไปในทิศทางเดียวกันทําใหบางภารกิจตองมีการแกไขปญหาที่เกิด ความยุงยากขึ้น
- แผนปฏิ บัติการประจําป ของสถานศึกษายังไมเปน ไปในรูปแบบเดียวกัน และยังมีการจัดทํา
แผนปฏิ บัติการทั้ งแบบป งบประมาณและป การศึกษาควรมีการกําหนดการดําเนิน งานใหเหมือนกัน เพื่อความ
สะดวกตอการติดตามประเมินผลตอไป
7) ดานการตรวจสอบภายใน พบปญหา
- การรายงานผลการตรวจสอบภายในของสถานศึกษายังมีความลาชา และควรจัดทําแผนปฏิบัติ
งานตรวจสอบตองกําหนดประเด็นใหชัดเจนขึ้น
8) ดานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา พบปญหา
- ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต มีปญหากับการเขาระบบบางในบางเวลา และผูปฏิบัติเปนบุคคล
ที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานใหม ดังนั้นควรพัฒนาระบบ อินเทอรเน็ตใหรองรับการใชงานใหสะดวกรวดเร็วขึ้น
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4.3 ขอเสนอแนะ
1) ควรสรางความตระหนักใหนักเรียนใหเห็นความสําคัญของการสอบ และการนําผลการสอบ O-NET
ไปใชศึกษาตอ อีกทั้งมีการพัฒนาคลังขอสอบเทียบเคียง 0-NET 58 PISA ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และพัฒนา
ครูผูสอนใหมีการปรับวิธีเร็ง และวิธีการวัดและประเมินผลผูเรียน โดยการจัดทําขอสอบในระดับหองเรียนใหมี
ความหลากหลายรูปแบบ ตลอดจนมีการนิเทศ กํากับ ติดตามการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
2) ควรรวมกับสถานศึกษาศึกษาวิจัยหาสาเหตุที่ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ของนักเรียนใน
กลุมสาระการเรียนรูที่ลดลง และหาแนวทางแกไขหรือสรางนวัตกรรมใหม เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง
3) ควรสรางความตระหนั กใหส ถานศึกษาใหความสําคัญ กับ ระบบการดูแล ชว ยเหลือนักเรีย น
เกี่ยวกับอัตราการออกกลางคัน โดยใหมีอัตราการออกกลางคันเปน 0
4) ควรสนั บ สนุ น ให โรงเรีย นสรางเครือขายกับ ชุมชนและผูป กครองใหเขามามี สว นรวมในการ
แกปญหาทางการเรียนของนักเรียนรวมกัน
5) สถานศึกษาควรมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการพัฒนารูปแบบ วิธีการจัดการเรียนรู
อย างต อเนื่ องทุ กภาคเรี ย น ตลอดจนการจั ดเวที แลกเปลี่ย นเรีย นรู เพื่ อ เผยแพรแผนการจัด การเรีย นรู สื่อ /
นวัตกรรม ผลงานวิจัยของครูผูสอน
6) ควรพัฒนาอาคารสถานที่ของสํานักงานเขตใหเพียงพอตอการปฏิบัติงานของ บุคลากร จัดหา
เครื่องมือวัสดุอุป กรณ ที่ทันสมัยและลดขั้น ตอนการปฏิบัติงานให นอยลงเพื่ อ ประสิทธิภาพการปฏิบั ติงานและ
ความพึงพอใจของผูรับบริการ

ภาคผนวก

คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30
ที่ 348 / 2562
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562
-------------------------------------------------------------ดวย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐ จะดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่ อสรุป และรายงานผลการดำเนิ นงานในรอบป งบประมาณ พ.ศ. 2562
เพื่ อนำผลการดำเนิ นงานไปพั ฒ นาองค กร และเผยแพร ประชาสั มพั นธ ให กั บ บุ ค ลากรและหน ว ยงานภายนอก
ไดรับทราบผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ตลอดปงบประมาณ พ.ศ. 2562
เพื่อใหการดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำเร็จลุลวง
ตามวัตถุประสงค สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐ จึงแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ดังนี้
๑. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบดวย
๑.๑ ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐
๑.2 นายสิงหศักดิ์
แกงคำ
รอง ผอ.สพม.๓๐
๑.3 นายสวาท
ชา
รอง ผอ.สพม.๓๐
๑.4 นายเอกชัย
ออทอง
ผอ.กลุมนโยบายและแผน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหนาที่ ใหคำปรึกษา ขอแนะนำ เสนอความคิดเห็น แกปญหา ชวยเหลือและอำนวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงานของคณะกรรรมการดำเนินงาน
2. คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบดวย
๒.๑ ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐
ประธานกรรมการ
๒.2 นายสิงหศักดิ์
แกงคำ
รอง ผอ.สพม.๓๐
กรรมการ
๒.3 นายสวาท
ชา
รอง ผอ.สพม.๓๐
กรรมการ
2.4 นางกาญจนสุดา จีรภัทรอติชัย ผอ.กลุมนิเทศ ติดตามฯ
กรรมการ
2.5 นางสาวธนวรรณ เชื้อจำรูญ
ผอ.กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
กรรมการ
2.6 นางกัญญาณัฐ
สมบัติธีระ
ผอ.กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
กรรมการ
2.7 นายชาตรี
ทวีนาท
ผอ.กลุมอำนวยการ
กรรมการ
และปฏิบัติหนาที่ ผอ.กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลฯ
2.8 นางสาวสมจิตร
ตั้งเพียร
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
ปฏิบัตหิ นาที่ ผอ.หนวยตรวจสอบภายใน
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2.9 นางวิไลลักษณ

ชา

2.10 ส.ต.อ. สมพร

ฟุงสกุล

2.11 นายไกรฤกษ
2.12 นายชูศักดิ์
2.13 นายนิธภิ ัทร
2.14 นายเอกชัย
2.15 นางบังอร

ตันเบ็ต
ปชัยภูมิ
สมานชัย
ออทอง
ชมเกษร

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
ปฏิบัติหนาที่ ผอ.กลุมบริหารงานบุคคล และกลุมพัฒนาครูฯ
นิติกรชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
ปฏิบตั ิหนาที่ ผอ.กลุมกฎหมายและคดี
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
กรรมการ
เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน
กรรมการ
พนักงานจางเหมาบริการ
กรรมการ
ผอ.กลุมนโยบายและแผน
กรรมการและเลขานุการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ

มี หน าที่ กำหนดขอบข ายการรายงานผล เนื้ อหาสาระ จั ดทำรายงานผลการดำเนิ น งาน วิเคราะห
ตรวจสอบ กลั่นกรองขอมูลในการจัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการทุกคนปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕62

(นายชัยวัฒน ตั้งพงษ)
ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

